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Sulh mü, Harp mı? 1·urk- Sovyet OLU Ş LAR 

ol· 

'°JJ· 

H
arp zaten var : bir bu
çuk aydan beri Avrupa 
da üç buüyük devlet harp 

lindedir. Polonyanıu göster
diği inhidam ve inhilal 
~laimi üzerine Sovyet Rusyaoın 
da harekete i'eçerek garp 
tlüdutlarını orta Lehistana 
kadar ileri sürmüş olduğu 
lllalumdur. 

lngiltera ile Fransa, 
garantı ettikleri Polonyayı, 
l\.1man1arın .pençesinde can 
Vermekten kurtaramadılar. 
lierçi, Sovyet orduları ar-
kadan yürümemiş olsalardı, 

.~· Polonya ordusu Almanlarla 
a'· , <tana ~pey zaman çarpışa
i•'' tak Alman ordusu hırpa-
••ı· , 
,. l~dıgından daha çok hır-.-• _, Palanacak, yer _ yer agır 

r'· Gtyıat verecektı. Fakat 
t'oıonya ordusunun dayan· 
lllasu~ iogdtere ve Fransa
llın mü~ssır yardımları yıne 
Ctlbed1'aıış oıaııyacak, za
"aı11 }lolonya, ugradıgı tccı 
'ltıbete er geç Uir amış 

ol' ,,. 

01acaktı. 
~ovyetlerin i~e karııması 

~olonya ordusunun vaktın
llen evd dagııaıasını ve 
krkta serbesı: ıcaıan A1man 
~l'cluıunun mühun bır kıs
~llın garp cephesine don
--tsını temın etCl kt, bu da 
~lllanlar ıçın buyuk bır 
'aıanç demektir. 

Polonya Arazısınin baştan 
~ .t<.uslar!a Almanlar 
~asında paylaşılmış olması 
~kı ve şımali Avrupada 
)~rıı vazıyetıerin tehaddusune 
ltrıkan ve tırsat vermış oldu. 
~ovyet nüfuzu Baltıklara 
~dar uzanır ve tsal tık 
11~ızı adeta bir Kus ~ölü 
b~ne gırerken, Almanlar 
~ temamen bu denıı.deki 
t~eUer.ınden teragat mec
blltıyetınde kalı:ııış oldular. 
~anyanın artık :;arkta 
ll>'tııyabıleceği bır rol kal . 
~ştlr. harbe nekaaar 
~'buk nihayet verıhrse 
'Gphesiz bu, Almanya ıçın 
~~ildar iyidır. . 

Garp cepbesindekı harp, 
~Yle ıerı neti~eler verecek 
it harp değil dır. Uzun ve 
~l>tatıcı bir narp Alman 
q teap ve menfaa tlerıne pek 
~ilin gelmez. Onun ıçınwr 
~lman hükümet ve ckvlet 

t~İıi Hitler, Rayişlıtağda 
~Ylediği nutkunda, Fransa 
~ lngı1 tere ıie görülecek 
~bir hesabı oımadıgını 
~l il ~derek sulh ~ktın~ haı.~ 
~ d'-ilınu . bildirdi. Hi tlcrın 
.r~lfleri, lngiltere ve f ransa 
'{~~k d .. k b """l umumiyesin e ıyı a-
~lı!. iörmedi. Fransız . ve 
~ilız Başvekillerının bırbı
\ 

1 takip eden nutukları 
b\lnu göstermiş oldu. 

~ beınokratlar, Hitl~r.e ve 
~ tle~ hükümetiııe ıtımat 
~~lYorlar, bu itimatsız
ttt ııu gerek matbuat ve 
'cı~tk salahiyettar hükumet 
~ilrı lisanile izhar et· 

tir, O halde n~ olacak, 

Hiticr mi iş başından çeki
lecek, demokratlar mı, bu 
arzularından feragat edecek, 
bunu zaman gösterecektir. 
Hitlerin çekilmesi, şimdilik 
varit bir iht imal addedi1-
memektedır. Hu itıbar1adır 
k.ı, \:emoerlayn son nutkunda 
emnıyet meselesınden bahse
derken, bu seter de bunun 
kelımderle degıi ancak tııli 
iaraııu ile kaoıl oiacagını 

ılerı sürmektedır. Fııli garan 
tı nedır ve nasıl olacaktır, 

bu hususta sarılı hır işaret 

Moskovada müzakere devam ediyor 
Ankara 13 ( A. A. ) - Hariciye Vekilimiz bugün saat on yedi

de Kremlin sarayına giderek MoJotofla göruşmüştür. 
Ankara 14 ( A. A.) - Moskovadan haber verildiğine göre Sa

raçoğlu ile Molotof arasında cereyan eden görüşmeler hakkında malu
mat mevcut değildir. Yalnız, yakında yeniden gÖrüşmeler olacağı bildi
rilmektedir. 

Partide Moçkada mahkeme işleri 
yoktur. 

Harpten müteessir ve 
mutazarrır olan, sadece 
harp hahnde bu1unan dev
letler degılclır, bugua ıçın 

harp çerçevesı aaricuuıe 

kalan hıikumetler de biıyük 

zararlar kaydetmektedirler. 
lsviçre gıbı bıtarat ve kıiçuk 
bır tıükurn.!tın, hudutlarıw 
mubataza yolunda altı yuz 
bın asker sılah al tında bu

lundurmak mecburıyetınde 

kalmasını mülahaza etmek 
bu bapta bır mukayese yap

Evelki akşam P .rtide vlla 
yet idarı he1eti Pıu ti reiıi Ru· 
bi u ralıo relsıtaı altıadıt tııp 

laoıırak Cumburlyetlwiıin 16 
ırı cı yıl dönüınUoU ~' •Jtlama iş· 
leri üzerinde gôru~muşıerdır. 

Alıamaıtta olan ter l ı ıat He 16 
ıocı yıl dOoUmü vilAyetia h e r 
taraftodıt fevkaUlda oir hey~c:tu 
i,.:lnde kutlanac1tktır. 

Bu topl•Dtıda viıayat idare 
heyetine! iörlleo !Uzum Oze. 
rina Halk.evi rel'iliii C ıHDttl Kura 
haaın ubtesindeo alt 1ak11k .P .. rlı 
reiil Rutıi Urala tev.Ji edıiwıı;ı 
Ur. 

M ~.n ltıketin eaki ve zengin 
tUccaı hır.oJıu.a olau ve şabıl bır 

mamız için katıdır. Uıger m~af.:ııst llU~Unteıi ouueyıuu 
taraftan ıktısadi zararlar h1'yatıı.u mewleket i;;terioa vıık. . 

daha az degıldır. Harbın !•Clıu RYb1 UrıH olu ııkşaaı 
Hıtlluıvıaue tur .k.aı; komıhtyl uzun seneler devaaı etmesı 
top lamış ve ba:ı.i bıııi Jibttllerden 

Maçka [Hu >usi} ka

zamızın mahkeme işle

ri imıenilecek bir su· 

ralla tedvir edilmektedir. 

Kasabaya en uzak köyler· 
den keJen davacılar aylar

ca mahkeme kapusunda 
beklemiyor. işinden zi. 

raatından geri kalmıyor, 

Cumhuriyet kaaunlan · 

nın yüksek hükümleri 

dahilinde en seri bir 

kararla neticeyi allyor

lar. D~v,cı, · suçlu ve 

kaza halkı bu vaziyetten 
çok memnundur. 

bır ikı Hukümet müstesn" sunta bu komıtelerlu llU6ia1 tı&r· 
olınak üzere bütün Avrupayı zı iizariade kararlar ılıomı~ur. 

Maçkamn çalışkan, değerli hakimi Abdurrahman Eyuboğlu 

fefce ugratabıhr, barbın de- oıeer komiceıer de ııer a&vam Cumhuriyet 
vamma en kuvvetli engdlı:r- devamlı t•wab ve hubihaHttr 

yıp1lımt1' daha ~ıi.tıUı ve abenkll b 
den bıri de işt~ budur. t>lr çalışıaa ıı.ıstemi vucuda ge· ayramı 

Avrupa harp içindedir, tlrılecek ve Halkeri bu tıeDe çok Kutlama Komisyonu 
fakat kım ne derse desin, verimli bir 111esıl devruıne ııı· 

f\,taarif müfettişleri 
Mar::ri/ Vt1kcileti umumi 

Mü/ettiıl•rinden B. Muhsin 
Aclıl, Hayrullah Örs evvel

ki giin şehrimize gelerek 

Anıt - Kabir 

E 
bedi Şef'ın Ankıırada Ra· 
uttepe'de yapıl eı cak Anıt 

Kabiri projP.sİ için beynci· 
milel bir mi'aabaka açılmasına 

karar verılm:ştir. Yopılac ı1k es.er, 
Tür lı: milletin ın şerefine ve onun 

Ebedi Şef ine layık bir mükem· 
mel,i"-tc olr.cılttır . 

Atatürk' e minnet vo şükra· 

nımız O kadar büyülı:tür iti, bunu 
dığl .. r büyüklüjünde anıtlarla 

ifadeye çııhşııak: } ine muktedir 
olamayız .• Biz Raaattcp~'ye aade

ce bir ıcmboJ diıttce~iz; Atatürk.' 
ün aaıl yattığı yer, .. Türk milleti
nin vefalı göğsü,, ve temiz yü· 
re~idir. 

Pa!_ti _.'!_ql}_greleri 
C.H.P. nin ocak kongreleri 

başlamıştı r. Bundan sonra nahiye 
ve ardından kaza kon ıreleri de 
baş ı ıyı:caktır. Parti niLamaamesine 
göre ocak, nıtıiye ve luıza kongre. 
leri yılda bir, vılayet kongreleri 
iki yılda ve büyük kurultay dört 

yılda bir toplanır. 
Kongreleriı:ı büyült kıymet 

ve ehemmiyeti vardır. Parti, mil
letin dilelderini temellcştiren, 

devlete ula~tıran, devlde direk
ti{ veren, millet işleri ni d izenli
yen ve yürüten, mılletio iç inden 
k.a} naaı ııı bir teşkilattır. Kongre

ler bütuu bı. işlerin bnşarılması 

içiD yapıl r. MıJlet teşkilatı ?laD 
parti, milletin nabzını her ZIDl•D 

elinde: tutmakla beraber, yılda 

bir ı "ero umumi bir yoklama 
yapıp oııun bütün arzu ve ihti 
y.çlarun teıbit etmektedir. Bunlar 
vilayetlerde biri~ip süzül.,relc mer· 

keze gıt111eıde ve orada tekrar 

üı:erıade durulduktaı:ı sonra, tat-

Ha kkı Tuncay harpten sulha geçmek için rttcekur. :ıı9 Birinci teşrio Cumb.uri
bütun ımkan ve tırsatlardan Temsil k.olu Cıımburlyeti. yatımtıia l t> ıncı yıl dönllınQnQ te./ti,Lerine başlu.mıılardır. Arkası 2 de -
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yeoi bir piJ•H b.uırıamakta - cıeo s..>nr• vııayet m11k.awıada 
bir hükumet yoktur. Şuhalde aır. vailuuz Oı1m11u ij01br1 Adııhn 
harp mı, suln mü, sualine Gelenler riyısıatınde topiauwıştır. Hayra-
karşı verecegimız cevap şu uııa, vııayetin her tarıttrn•a 
olabıtir: Uzerinde yurunen Genç tuc~arLarımızdaa ooşgun h~zahuutlıt k.utlenınası 
yol harpten çıkmak ve sulha Beiedige GZası 8. Burhan ıçiu esıttth ktırurlar itfüııız eden 
kavuşmak yoludur ! OjuıLu lıtanbaldan '"ı Sam· 

0

kutlama ıı.omisyoou içtiwalauna 

Bekir Sükuti Kulaksızoğlu ! ıun başmiidürLüjiiıae ta!Jın ıuksık devıtm etmektedır. Tes· 
· - l o[uuduı· anu g•~tiıı· ımı~ lıem bit edUıııek.te ulaı:ı proğram 1 yakıuCl• o"~r..ıdılecdklir. 
Erzurum hattının şeh.rimız IJ. Srı//et Kahga· Kuza ve u11hıyel~rdc de kul· 

ojla da Erıuru.nıdan şehri- lııwa koruiwyooları !aallyetteri· 
açılmasında bulunacak mzıe gelmişlerdir. 06 davam ötmektedir. 

D~m::~;~::a~rzamma ..::.:.:.:::...!.:M~a:::::...:::..ç:_k_a_l _ı -H~u.:.;:;.::' s:.....;e;,.._,y...;.._i_;__n_I -

'Varması dolagısile yopıla-
cek merasimde Büyüle Mıl- Zelzele felaketine uğrlyan Dikilıli kardeşlere Trab-
let Meclisini şıı meb'uslor zon da yardım elini uzatmıştır· 
temsil edec:dclerdir: Evvelki gün, çarşıda dükkan dükkan. magaza ma-

Sadettin Uras, K!!rim ğaz• dolaşarak hemşerilerin teberru/arını kabul eden üç 
lncedagı, Yahya Kemal Be- k.işı/Jk blf heyetin arasında ben de bulunuyordum. Se· 
yatlı. Hayrettin Karan Re · mercilerbaşında bir bakkal dükkanına uğramıştık. P~şin · 
file incedir. de atı bir delikanlı. beş kuruşluk zeytin alıyordu. Bak 
-----·-··---~-----ıı kal hemşeri. yardımmı yaparken. delikanlı sordu,· 

BİRKAÇ SATIRLA - Ne için topluyorsunuz bunu ? ·- ı Önde olan cevap vermişti, ayrılacaktık. Dsrin de· 
Dün saat 14 buçı;kla camı rin düşünen delikaRlı başını kaldırarak ; 

tJar düclüt ü çalıyordu Ne o ' _ Ben de versem, dedi olurmu ? 
yangın mı var, aı!i.... soran lara Sonra cebinden. kat kat sarılı bir bez parçası çı-
~:::ftı~ a":~~~ ~ıki bir Grkadaş ~" kardı, açtı, içinde iki tane beş kuruşluk vardı. Birini 

- Hayır, Bıletligı top at aldı, benim de param gitsin onlara, dıyerek uzattı. 
mak istem'!diti için dı;il, ata- Elimizdeki makbuzların en ufağı on kuruşluktu. 
cak top bulumadığı için düdük Önde olan arkadaş cebinden bir beş/ık çıkarmıştı. On 
çalıyor : Yarın Ramazan/ luk Kızılay makbuzu kesilerek delikanlıy• verildi .. 

••• 
Ramazan, yarıi tencerelerin, 

sahanların, tepsilerin en çok 
oazif c görtceii zamandır. Bari 
şa bir ag için olsun, kalaglar 
soklcımbaç oyunundan uazgeçsc
ler de kalaycılar yarımyamalak 
kalaglamukfon, k apkaçak sahip · 
lerl dahi kalaysız kaplarda pi. 
şirip ytmekten kurtulsalar 1 . .. 

Sordum: 
fldın ne ? 
Hüseyin I 
Nerelisin ? 
Maçkalı I 

flrttuıp üç dört kat bez içinde sakladığı parasmın 
yarısını vermişti. Maçkalı Hüseyin işte böyle bir Hüse · 
yindi. /lkşam kimbilir köyüne ne büyük bir serinçle 
dönmüştü I ıf"'!I 

Görüşler, Duyuşlar 

Pencerenin önünden geçenleri tetkik 
ldarehanede pencerenin 

önündeki masam111 başm 

dayım. Gün güzel. ha va gü
zel, kafamda bir sürü mev· 
zu varki hangisini iş/iyece · 

g11ni tayin edemiyorum. sa
ödhın saat 7 sinde y1Jzı 
yazmak, kafa yormak öyle 
sıkıntılı bır iş ki .. Hele cep 
dar/Jğı. iş perişan11ğı, gönül 
üzünrusu de oıunca .... 

Bu demde pencere önün· 
den geçenlerin içinde kale
min ucuna takı/anlarının 

birer cümle. ÇJZgi, satırla 

jestlerıni, hareketlerini tes 
oıt etmek bana en kolay, en 
kestırme geldi,. Hemen işe 
koyuldum_: 

Fırtınada bir 
Yelkenli battı 

bir kişi boğ-uldu, 
diğerleri kurtuldu 
Vak/ ikebirın Kaie lcö· 

gündeıı Zıhni ojlu Süleyman 
reise ait ıki tonluk geilcen
li 9-TU-939 ıecesı patates ve 

;ojan guk.ıu olarak Tıreboluga 
ıuierken çıkan /ı;tınanın te
ıiriL• Egn11~U ka lesi kagaLık-

larınti• batmış mürettebu
tından 38 gtışlarında Yürü· 
mez oğla Ali o~man denize 
düşerek. ôo;ulmuş diju üçü 
lc.urtalmu~ vesshile çık.ma;a 
m,,af/•4 olmaıt•r, 

l~te. iki çocuk, ellerindeki 
çuvalda bir şey götürüyorlar; 
biraz ileride kitabi/erin önün· 
de durdular. çuval! yere bı-

raktılar, çuval yerde hare
ket yaptyor. dikkatle bakı· 
yorum. Çuvalın ağzını açın
ca içinden ne çıksa beğe· 

nirsiniz? Bir kedi, üç yavru. 
Bu, bana; cami avlusuna bı
rakılan günahkarların ma· 
sumyavrularını .. Bu, bana.ye· 
rinden, yuvasından, vata· 
nından göçen, göçmenleri, 
hicretzede, hicranzede kim
seleri hatırlattı .. flna . çu· 
va/dan fırlayınca sağda, sol-
da kap!lara baş vurdu, yav
rular birbirine sokuluo bir 
köşeciğe büzüldüler. lçım· 
den : "iti/ah kim seyi yerin
den. yurdundan ayırmasın,. 
demekie beraber Hıtleri bir 
kerre daha tahattur ettim .. 
Onun da şimdi yaptlğı, yap· 
mak istediği budur diye ... 

işte: Şımdi bır atlı ara
ba geçiyor, sürücünün ağ· 
zında siö:ıra. elınde uzun ... 
bir çubuk. atın arkasına y a
pışiırdıkca; - Dehey be 
hın~ır .. Diye gürleyor. Hal
buki insan, velinimetine 
hınzu der mi? .. 

* * * 
işte: Soğuksu otobüsü 

tıklım tıklım ge;iyor .. Ka
Cevdet IUap 

- Arkaaı 2 do -

·. 
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Lokantalar ve yemek fiatlon Talebe velilerinin yüksek görüşlerine/ - - -- Doktor ., 
Okulumu.,, 26 Eyh11 1%9 uygundur. ı •!~ O • k • '•~ 

Öı,den beri bir çoklarımızın 
sılc, uk il"krarladığımız haklı 

şikôyellndtn bi,;si de qemek 
fiı.ı•larındalci baluilzlıktır. Hemen 
~unu ilcive elmek lazımdır ki, 
bu balıalrlılc, ibtiJcıi mrıddeler;,ı 
rnltldığı pazar fi:ıilarırun vük· 
sl"kliğinden deiil lokanta liste· 
lerintl""ki rakkamlara aittir. 

Mumlıaneönü pazarı11.dan, 

meydana Jc,1dar iki ve ekseriya 
clört misli ffot alan sebzenin 
lokanta te11cerelerine girince 
azami lıadde bir fiat farkı 
gösterclr'~i hepimizce malümdur. 

Fılhakika fiat listeleri üze. 
rinde bir ihtikar mevzuu arama
m •za imktin bıra~mag.1n salcihi. 
y~tli tetkikler ve mürakabeler 
mevcut ise de gıda maddelerinin 
bol ve binaenaleg 'ı uc11z olduju 
ttamanlardaki esaslar muhafaza 
.. rfilrrek yapılan teı.bitlere bir 
daha dokunulmadıjını zannetti. 
reeek vaziyetlerle karıılaşıyaraz. 
Yun;; sınıflara ayrılmak suretile 
t~~bit etli/en listelerin, her /o. 
k.1rıtanın konforunun mükem· 
mt>ligetine, yemeklerinin sıhhilik 
ve nefasrtine İş hacmına ve 
sermaye miktarına ıöre hesaplan
dı;ı kabul edilse bile bu vazi. 
ytllerin ihlalı halinde dahi nı 

ı.ellc.i tesbitc uyulclu~u ıörül

melt.ttdir. 
Selze ve etin u• diğer lü

:umlu maddelerin en ucuz ol
duzu gaz meuıiminde, Ktş fiat. 
larının aynen iblc.asını, bahalzlık 

zamanlaruun kayıbına karşı bir 
muvazene ve bir tedbir diye 
j5stermck tibi bir clüıünce mev· 
cut iu buna da asla ceuaz C1e· 
ri:emez. Farazan muhal, bögle 
bir düşüne• uarit olsa dahi dö.n
kii ve bugünkü fiat gülcseklijini 
mucih bir sebeb olarak karşı. 

/anmasına imkan bulunmamak
tadır. 

Esasell Beledigece ,imdiye 
kadar yapılmakta olan (tetkik 
'(.le taıdik) .keyfiyetinin usuli 
bir malıİJJftİ tem ımen muhtı/aıa 
etqıeıi netjcuidir ki, bu gibi 
m«1ıalarcla h•rkese şikayet ıesi 
İülueltigof. 

Trabzon' tın birinci sınıf (/) 
lolcwalar~ diye göstertiiklerimi
zin Jlemek /iatlarını - her 
balcımJan dun olmasına rağmen 

- Beyoilurtun, birinci sınıf 
lokantalarındaki /iatlardan daha 
iht(jn olarak kabul eylememiz. 
tle hakkımız olur, ne de rizamız . 

Zira lıtanbultın, yemek ne
faseti ae, konforile müfrnaıib 

1 

bir çok lüh lokantahnnda dört pazute~! gün Undan b~ri der!\ Mekl?p irhrcsl her gUo l. 111ll3iilmı::ıım:ııı:mı;;ımlcmı1Z1111ay=--•O-•--r------.I- J 
kap nefis ve bol gemt>ğirı 45-60 lere ba~lııınıştır. TulebP. ~:ımfı geceleri şurad ı , hnredıt g~zen ıa. ~ 

Yarımbaşağrısı 
kuruş arasınd,, olduğll"1U biliyo geç:nek: için detti! m ektepte bir ve Rlnem ı L: ıı pulı:trı önürıde 
ruz .. Şimdi yemek g"nehilecek şey öğreHmek ve h lVSttu bun dolaşan t.:ı lebP.ye ne yııpıthilir. 
bir kaç müPss•semizin listelerine ları lcendislno )'arar bir hııle Ve h ('r güu bu ç "cuk a:-ı nasıl 
göz g~zdirelim: getirmek içiıJ mektebe gir uiş- t'lkip Pd bilir. Bu gibi çocuklıır Buna tıp lisanında m ik- yalnız ojrı halinde tecelli 

Sebzoler / 5 etler ve tav'I.la" tir. Ç ıcuklarımı:ın kitaplawn yaloız Cu n.ı rtesi gUn)Mi ve!ile. rtıin derler. Bı.ı beş ağrısı eder. Bu ağrı yafJOŞ gafJiJI 
20-25 kuruştur, bir kişin;n ve icıp edeu noks.ınlımm h• • rioio himayele ri ııl!ı •;da sine- buhranl.ı gelen. fJe başın çoğalır 'Oe nihayet, taham· 
sebze, et t7e fot/ı .giyeceğini ztr1ıırsıoız. dirlaci d(•r.ı olllruk j mııye gi1~bilirler. ::)o •trıı blrti· yarısını kr~pl.:ıyan bir ağrı - mülıi ıagrikabil bir halı 
norm{Jl olarak kc.bul etttAimiz çocukların gec 1'e ri $Urana, bu 

1 

kırn ç ıcuklıırm k:ıhvP.lere dfl· I gelir. Bu zamanda h.-t'! 
ı< ı · · i · · vı tti"'i d ö uı ı t dl du. Bu geidig· i zam ırı has- _ takcirde vasati bir hesapla 50-6,.. rada gez ne erı .... ı yı gurmıvo , •m e ı; . ,e g r u:e ıı.: e r . k . fl ız 

J rurn Çirt tedri:ı ıl:i t ıı tıl okulu K· hveye gıde ıı çoc:.ılc ö 1 mnı;ı. talar aydınlıktan korkarlar. ço ma:ztarıptir. asta Y · 
kurus mısra/ yap nafı lazımdır. h ı "'Ünün ı'ld ·,· ,· b11şına 
S muz Trabz•>n glbi büyük bir mıı vo muş demektir. Uörle hir Buhrr,,.n 'Ok dı #a bufonti v e "" ez 't n v~ 

ebu meml~keti, et ve .11aJ mem t ı b d il .,. I' k' ·ı • ı'bi 
0 ŞSbl.rde g CPfRr! bu ÇOCtı\r! .. rı ~. e El en 00 .il ('S(, nn d ·~ CP. k f f Çt' lÇ l e •uruıagormuı f ı k t' ı 7· b d b' -- M - "u au ar i e kendini, gö-.terir. e e ı o an ra zon a ır ogu 1 tnkip etmek irokauım bulı.: mı. mı yet hııy ır görmez. T iP.be ve. bir fıis dugar. Ve ağrıyan 

için b k d f J b i Buhran gertikten .ıı:onra.· İkı'n· u a ar pa·ngı r.ız a u · yacığ'ı::ndrn sizler velisi veya lilerine ş •ı· ıd 1 bir ke ç r <;d a lı ,. · yerlere dokununc&: Acıdıgı· 
mamak mümkirımidir ?.. ö dUiT[' M ·r el bir bu!ırC!n geline ?11e ka- d G . hut pqd ri huiuudu~uouz ç g r 1:, ' ıı ve ııarı V('killeti :7 nı cı sögier özünden yaş· 

Ecıhusus gerek servıs ve 

1 

cuklımom i! ·c ılPrl bil' t'e rn t ıll!n te rbiye d.üıe~inin ta vsiye d~r hastada. hiç bir rahat- lar akar. Hasta başını k<,. 
gerekse nrfasei • . bakımı'ldan bıraltm~yın. K~ndil~rfoin d erse ettiği torbiye ve :lh 'ak, çnlışma sızlık .11oktur iş te bu husrı gacak ger arar. Bulamas. 
noks<4nlarını telufı ed•ce~ u çıılışmalıırı içi n ayrıc 1 bir yer ya l nıa kHlk mn, boş zurnn ıı larda sigetinden dolayı . d;ğer b.1ş Bundan sonra haıım bo· 
örtecek bir Jurumlu.rı ela yoktur. l ayırııl. Anı:ıelerln, b• lhassıı g !l rı ta!cheoln yııp c~ ğt ış !e r hak- l d # kl d 

Yazın Trabzona seyahat dd!ik dJrsleriııe Ç i i ış ( 1 C lCul( kıud" t>1 fsilılt ver.•c ğ lm: ağrı atın~ arı ,ar 1 ır. zuklukları haı ıösterir. H11s-
eden mebu.;/arımız arasınadan lıtr:ı va'dt:ıiz P V i51P i v " r UH'· M~i tep ç ğ ııd3 bu i nnım Yarım ba~ağrısının en ta öjürür •e kusmaya boı· 
bir kaçının lokantadan aç kal · ıneleri Hlzıın dır. H •r z 1m110 Ç c ..ı ğuu ı):c:ul h ıu iciudc uykudan fazla gÖ

0

l'ülen şekli göz ya · Lar. Başı döner, buhran es-
karak peynir ekm~k ye'r"ek 1 okul irlmJ~i ·J" m .ktup ynza ·:ı~ b .ı şli a, d "rs~ çıltşınnya, Y<'m~k rım baş ;ığrısıdır k": 8ano nasında nabız fle te11sf/iis 
mecburiyetinde kaldıklrırır-ı üzün 1 pcuğu'lu:ıu.:ı teroıye ve t ıh ".l t · y ..ımeye, f 1.;t1r;ı h .te, oyuıır, n~zth da tıp lisanmda: Mılcrain hafif olur Ürpermeler, agak· 
r ·ı d t k Ş h l il d liorteu v~Hic . lu y JP cıı ~ı iş n~leoc ·lerle mııiıalle k.om~ulım ophtalmınu derler. ların eşu- ,tı~·ı, koka •• ses 
lukı e luymuı u .· . u ': e.

1 
e 1 budur. Yok >l y•>kla•nal11r bıt- ~ nKr ba ve İC ip edenlerde gô· .., • "" 

o a,,tc atımız ıçın gosterı en . . r ' . G ·· b • l•rd .. n k ç .... ... /ar haclar Jiıı 
!
. 

1 
f 

1 1 
1 tıkten s1orn ç ,cJg•rn sım ~ rüşmok gılıi irti ınsi mnoıse · oz yarım uş cgrısı "" .. · ' ...... r • 

ıat arın atta ve a ınan pıra . . b ') 8 1. J / h h t L · · · o· 
/ 

h k d"i d··· 1 geç.11"1>1 ı ı,;ın hrır k p•yt iŞ b tle rt.!l~. lıu !un'llağt ihtiya cı nrısıldırr u ço:< ue ı.ı '? · aı a ıgın ne ZGman ıgı 
arın a e 1 me 11!

7
1 megı ana :

1 
vurnn velHu ı l ı v.1 .... tiode ıı evc>l f' M. Kemal Yan')ey b ' ' b iUCJğını tayin biraz ıuçdiif· çıkmış olmuyor mu . k er Vl'"iCi aw rne!ler ı ıe •Ş· 

B l d . . . L k h A ı ç@cııklaruııı dıkkd t ~tı!lf'SI \! ı ı - Arke sı 3 de - lar. Bıı a!ametl'!r: Buhran B..ızan öıüncegc katiaf 
e e ıgemızın 11u ço ayalı I .,.. - = __,, --- - .. · 

iş üzerinde esaslı tetkikler yap· p • •• •• d ı . k•k dan 24 48 saat •vvel, baş defJam eder. Büzan da bzf 
masını ve yemek fiatlarile, /o. encerenın onun en geçen en tet 1 lagcn, h:ıls•zlık, çalmama- kaç seneden sonra ıeçef· 
kant:ılarımızın sılıhi durumlarını ı _ B ştarafı ı dt! _ * ·'fr * malc, keder, cansıkıntısı. an- HuiHc: Yarım başağrısı11ıfl 
· ı h d" · t db · f l oır '"Ok neflileri d.t: • ...,,.rJıf· ıs a e ıcı e 1' er 0 masını bahat otobüs talimatına ri· işte: Bir öğretmen Ba [aşılmayan hazım bozu.le.lale. r -
hassaten temenni ediyoruz. d b ·k Bunan tedavisine ae/ince; 

Çulha ayet etmiyen e mi. tat ı yan geçiyor, şekli. kıyafeti, ları, so 'ganluk. tJegahut yü /Juda palgatıftir. B~ husus· 
----- edemiyende mi? şapka ve makyajile daha zün lcızaıma:;ı, ruhi d"ğişik- da bir çoJc ilaçlar, lcııllarııl· 

Anıt _ kabir * * + zıyade modestiraya benze· likler, lezzet ve koku duyma m~k.tadır. 

- Baıtaraf ı 1 de -
bile imlcaıılarına göre, lununlaş-

mık. tadır. • j 
lıköoc,, Aaad:>lu ve Rümeli 

Müdafai HJlcult Cemiyeti ismile 
ve vatanıa iatiklaı i tehlikeye diiş· 
tütü ı:amın kuruc ıo C.H.P. aioin 
başlaaiıçtaa .sonuna kad11r yaptığı 
hizmetler saymakla bitmez. Vata· 
namız: belalardau kurtuldudao 
ıoııra ıiritli2i ekonomi, kültür, 
bayındırlık işlerinde h-ep, Partınin 
milleti• hakiki meofeatlerindeo 
ilbam a1aD direkcitleri yol rös
termiştir. 

lştei: Bir orta okul ta- mekte .. Vekar, cıddıyet tim bozu'<ıakları, geceleri rahüt- D k.t KA G ~ıer o -.or •• azım ...,a.- _,..,.. 
lebesı geçiyor .. Zavallı ya sa/ini biz öğretmende gör- sızlık, ve iyi u9uyamamalc. ---------
veremli, ya slfmalı.. Her meli .. değil miyiz ? gibi, alametlerdir. Bu aia. Takdir 
halde bir marazı var .. Mek- * "' *' metluden sonra en mühim Ja Of - 811g/J11.rt arasıfJU' 
tep/erde baştan başa ciddi işte: iki jandarma re olarak, ıö~ alametlerinden yenıtten bir goiun a~ııma· 
muayene, röntken muaye fakdtinde bı·r kaç mevkuf p ırlalc. nokta t.ıe şekillerin d h •tifl sın a ve er türlıi flesat 
nesi yapmadan sağlam ol g e ç i v 0 r . . 8 u ~öz önünde uçmasıdır. Ba gidış fJe ıelişuıe.müs ;ıit bi~ 
duğuna kanaat gelm. den otomobil. makine devrinde p-Arlak. noldaiı.ır yu.dt% fibi- luımie getıriımesinde azonı' 
60- 70 sımffı bir mektepte bu geçiş tarzın,. bı·r nı·hayet dir. Bazun renkli de o/da· # bk· 

w g.ıyret ve 1 aatiyeti se ·/ 
sıhhat ve selamet aramak verilmesini sayın adliye Ve fil '()ak.idır. eden Of lcagm~k.amı Kanı• 
b e Y h u d e değil midir kilinden biz mi istesek?... Buzrın garı ıörme 11.lai · lnkaga •oe Kadalıor nalıige' 
dedim.. * * * mide aörutur kı: Buda ya- d • R i ı ~ et• "' * * • si mu arü Ati u• cı .tıl 

işte: başmda peştamal rım b:ış ağrısının, tözdeki, ce bir t4kdır name ti• tfltlif 
İşte: Birkaç bisiklitli 

,·ocuk geçiyor.. Çocuklann 
bisıklet binme/en. öğrenme 
/eri bir bakımdan fdydafJ. 
fakat öbür bakımdan öyle 
zararli ki.. Çarpmak, yarala 
mak, izaç etmek. yuruyuş 

çuval. ark<Jsmda sepet, ttftıgyurün ikıncı muhim bir ıdiimiştir. 
yüklerin ağırlığile iki bük- tıpıdır. Göz teşev11üşlerin- A k d k 

den bır /c.aı· dakika sonra,· n araya gi ece lüm kadınlar geçiyor. Bu r 

ı h h vegcı te~e'Voü..:Lerin sonuna izciler anaıan. emşireleri ayvan r ., J 
vazifesinden kurtarıp insan do;ru, yarım baş •ğrısı Cumhuriget Bagrtunıtı a 
yaşayıştna kavuşturmakta dtvresi başıar. O zıaman has. Ankaradalcı bii1ülc 6agr11~ 

L • w 

C.H.P. ıiai Atatürk'Qu kur· 
muş olması ve büyült tarilıi 

•·Nutuk,. un, Sivas koıııresinden 

aoııra ikinci defa 1927 yılı 15-20 
birincitepinde toplanı.n oüyült 
kurultayda ıöylenıııiş bulunmuı 

Parti toribi i.;in unutulmaz şeref 

hatıralarıdır. 

Koaırclere c.ındao başarılar 

dileriz . 

emniyetini selbetmek vesaire ... 
ne güdük var? ... Hem ayıp. ta ya nız bır ka~ınm üstün- tezahurtı.t •e ıeıidinc ti 
hem günah... de, "e aitında, 'Ot: ıöz çr.ı- rttlc etmalc üzre /;stmiıdt 

Cevdet Rlap kurlarında, ağrılar dugar. seçilen 48 izci brı 1ii11/er e 

Hakkı Tuncay 
Asil mühimmi: lihlak ci 
heti . . . -Sonu gelecek sayıda- Bu •ğrı '1e ağırlıklar, ıonra Anlccraga gidecektir. 

1""'11' 
acııımı:=-ı .. ...:ıı:ı:ı:mmm .. a. .................... mıı=oıam~~=--D.Zi!lmZIMSS53m---=--.ıı:mm--~ 

r~~a:t:a-=--&9;;&11:;t.a~~llô..~ ... ~a:ar Kj 1 Yeniyol'un Edebt Tefrikası 28 1 birde duruyor, yol boyundaki otlara · tetkik eder 
gibi bakıyordu. 

"~\lüdür bey. Size haber gönderdim; 
inanmamışsınız. Babamın nekadar fena 
adam olduğunu bilmezsiniz. Onunla iyi 
geçinin. Size bir kötülük yapacak.,, 1Karadeniz1 1 Hikayeleri j 

Qll--•a • Yazan : Hayrettin Ziya • az•nee!!!m-

rim onun ? ,, demek fikrindeydi. Cemal, insanların 
Y•kdiğerine yardım va7ifesile mükellef olduklarını 
güzel ve dokunaklı s)zlerle anlattı. Bu gibi vatani 
borçlardan kaçanların, nekadar zengin olurlarsa ol
ıunlar, nekadar itibar sahibi bulunurlarsa bulunsun
lar, kıymetlerinin okadar üstün olamıyacağını izah 
e~ti. ~unu duyanların hamiyeti artmıştı. Hele son 
sozlerınden Hüseyinin kasdedildiğini anlıyanlar büs
bütün mütehasis oldular. Bir saat içinde pek çok 
para toplandı . 

Hüseyin, kendisinin arattırılacağını, herşeye 
rağmen en çok para .• ın yine ondan aranacağını zan-
nediyordu. Umd~ğu gibi çıkmadığını görünce hem 
kızdı, hem de pışml.nlık duymağa başladı. Müdürün 
söyledikleri, nahiyede, öğleden sonra yayılıvermişti; 
Hüseyinin yanından geçenler telmihler yapıyorlar, 
bıyık altından gülüyorlardı • 

Cemal, o akşam, mutat saatinden biraz daha 
evel çıktı. Buna rağmen Hüseyin önden gittiğini 
gördü. Halbuki o, iyice karanlık basmadan kahveden 
çıkmazdı. Vaziyetten şüphelendi. Adımlarını yavaş
l~tb, HUıeyin de mutat yUrilyUfile iİtmiyordu, lkide 

O yavaşladıkça Cemal de yavaşladı ve niha
yet Hüseyin, evinin önüne geldi . Kapı epeyce geç 
açıldı. 

Caddede yalnız kalan Cı::mal, her zamanki 
adımlariJe yürüdü. E iseyinin evinden bakan yoktu. 
Yanından geçen jki köylünün sdammı iişenerck aldı. 
Kayalığa geldiği zaman şaş1ra kaldı; Hüseyinlerin 
tmektar kadınları orada idi. 

- Ne var nine ? 
Kadın, başını ''Ne yapalım; başa gelir çekilir,, 

der gibi salladı . 

- Ne olacak ? Gene buralara geliyor musun 
diye bir bakayım dedım . 

- Gelmiyecek miydim ya? 
Kadın hayretle cevap verdi : 
- Ne korkusuz başın varmış senin. Bu ağa, 

herkesi yıldırdı. Bizim kızın dediğine bakılırsa delı
kanlı yaşınla sen de onu yıldırmışsın. Hoşumuza gi
diyor ha 1 Ama gel gelelim, bu deli herifın elinden 
her fenalık gelir . 

- Şimdi ahbap olduk seninle ya; açık konu-
şuruz. Doğrusu senin canın çok tatlı . 

- Haydi benimki tatlı. Ya bizim kızınki ? .. 
- Kız slediğin kim ? 
Kadın koynundan bir kağıt çıkardı, uzattı. 

- Al okun. Onun hatırına buralara kadal' ge-
liyorum ben . . 

Cemal kağıda göz gezdirdi. Hiç de işlek oi
mıyan bir yazı .•. Bir iki kelime hatası da vardı. 

İmza yoktu. 
Cemal, birdenbire köpürdü • t• 
- Demek babasile bir oldu; beni korkutuY

0 

Öyle mi ? 1 · 
Kadın, pişkin ve acımakla titriyen bit se9 e. 
- Dur, dedi, telaşlanma. D'!diği doğrudur· 
Ağzında yuvarlar gibi konuşuyordu. 

- Seni babasnıdan çok sever. İnan bana· 'f 
J3·rşe Cemalin ayakları altından yer kaçtı. 1 1' 

söyliy~miyordu, Yutkundu ve sırf konuşmuş olıJl' 
ıçın: 

- Beni ne zaman sevmiş, diyebildi. d ,,:Jİ 
- Ne bilirim ben ? Kayıkta mı, motôt e cı~ 

ne geliyormuşsunuz. Sen ona çok bakmışsın, .~ııJiiJJe 
sana bakmış. Anlamam bu işlerden; kızın go 
dü~müşsün . ı r'JJ 

Tafsilat vermeğe mezun olmadığını hatır 1 

kadın birdenbire sustu . 
Delikanlı soruyordu : 
- Sonra ne olmuş ? 811,,~ 

Ne bilirim ben ? Boşboğazlık ettioı. .. ao'" 
''Birşey konuşma,, ?edi . . Senin inanmadığını ~:yııı~# 
boş bulundum da söyledım. Sakın benden . '$ioıt• 
olma. Ama kızın dediğini tut; ağa Aırailin bırı 
Haydi allahaısmarladık şimdi • 

Cemal, kadının önüne geçti • 

- D4fJam edecek -
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KO 
HALKEVİ 

•• oy 

Bir takım hay~anlar vardır ki bunlar bir çok 
lehlikeli hastalıkları aşılamak için birer elçi olurlar. 

Bu bakışta bu küçücük mahlukların insana 
bu kadar korkunç hastalıklar aşılacağı pek umul
~az. Halbu ki ata sözlerimiz arasına kadar gir en 

( YEN, YOL) 
~~--= 

• v i 
KÖYCÜLÜK ~<OLU 

Sa_qfa 3 

EŞRİY 

Hastalık b humu sayılan mikroplar; sinekle- r mesine meydan veriyor ve köylerinizin sokakla
rin bağırsaklar .. nda, veya tüylü ayaklarında takılı . rını ve meydanlarını pisletiyorsunuz diye sordu 1 

b~lunur. ~inen insan vücuduna veya yiyecekleri- J ğum z~man köylüler: . . .. .. . . 
ınız üzerme kununca ayaklarında takılı olarak - Koy dışında tezeklerımız çuruyor demışlerdı. 

k· lİnek küçüktür. arr.a mideyi bulandırır tabiri pek 
~trindedir. Evet bizde bu güzel söze ekleyerek 
~Unu diyebiliriy ki sinek küçüktür ama yalnız mi
deyi bulandırmakla kalmaz. Bazan insanın bazan 
bütün bir köyün canına kıyar. 

taşıdığı veya p' >liğe yumurtladığl mikropları ora- Bu çol' yanlış bir düşüncedir. Eğer tezek ku-
ya bırakıverir. rutulacak yer iyi tavlanır baskısı hiç bir zaman 

Pis ve toz~ ı.ı yerler bu hastalık tohumları için çürümez. 

gübreli ve besli bir tarla gibidir. Ve böylece in- Esasen köy kanunumuz köy içinde tezek ku
s n haberi olır.. dan çeşıtii hastalıklara aşılanmış rutmayı kat' .yen yasak etmiştir. Aksi şekilde ha
olur. reket edenler para cez:ısma çarpılırlar. Bu muh-

ıe: 

ef 

'" 

Hastalık geçiren hayvanlara biz taşıyıcı veya 
~eçirici hayvanlar deriz, 

Bunların başlıcaları 

Karasinekler, sivrisinekler, tatarcıklar, tahta 
~Uruları, pireler, bitler farelerdir. 

Köyümüzü, hemşerilerimizi çocuklarımızı ve 
~Urdumuzu seviyorsak bu yukarıda saydığımız 
ltıendebur pis hayvancıkları can düşmanımız bil
tıleliyiz . 

Zira onlar bizim can düşmanımızdırlar. 
Söylediğimiz hayvanların ne bela olduklarını 

't büyük tehlikeler doğurduğunu anlayabilmek 
1~İn bunlar hakkında biraz malumat verelim. 

Kara sinekler : 
Göz hastalıklarının en kötüsü olan trahomi 

~~ diğer göz ilbhaplarını; karahummayı. bulaşık 
ltlrgün, verem gibi kötü ve bulaşık hastalıkların 
l()bumlarını taşıyan hayvanlardır. 

Bu korkunç ve belalı hayvanlardan kurtul- tarların bırinci vazifesidir. 

malc için onJar.m üredıkleri ·yerleri kaldırmak, ve Sırası g~l:Hişken hemen söyleyivereyim ki köy 
onları tepelem~k kendimızde onların şerlerinden içinde tezek I'urutınamn zararı yalnız sineklerin 

korumak icabeder. fazla üremesi noktasından değildir ayrıca başka 
Sinekler e.ı ziyade ıslak pis ve rutubetli nem- türlü kötülükleri de vardır. 

li yerlerde üre, er. Yaz mev~imlerinde daha ko- Hep biliriz ki köy çocukları yalın ayak dola-

1ay çoğalırlar. şır ve oynaşırlar. Düşerler kalkarlar ve sik sık şu .. 
Köylerde ~inekler en çok gübreliklerde yer- raları buraları çizilir. 

leşir ve ürerler. Dünkü orası kendileri için en iyi Jı 
Halbu ki bu t-...zeyli fışkılı yerlerde kazık yatak yerleridır. Nemlidir. Seslidir. 

humma kang. en ve daha pek çok hastalıkları aşı .. Onun için Lezek yakan ve te~ek kullanan köy-
ıaya[) mı.krop1ıar yuva kurmuştur. Binaenaleyh Jerimizde karabulut halinde ordu ordu sinekler 
böylece bilmeden cahillik ve tenbellik yüzünden 

vızıldar durur. 
kendi çocuk:arımızl ölümün kucağına salıveriyo-

T ezeği köy içinde kurutmak köylülerimizin ruz demektir. 
en kötü bir adetidir. Erzurum Kars, Erzincan ve 
Gümüşhane köylerinde gezerken niçin tezek ka. 
vaklarmı köyden uzak bir yerde yapmıyorsunuz 
da bu alay alay korkunç mahlukların bol bol üre .. 

Rukneltin Fethi Olcaytuğ 
( Köy:'imün Doktoru kitabmdan) 

- Dev~ m edecek -

Taze k • • Talebe velilerinin yüksek görüşlerine 

ı 
- Baştarafı 2 dı\ - ğlJd n yapılrnı-ı de'llettir. Çu· 

vudır. Bunlar ç 'CJ!l \'t>llsi ta- cukl11r t yd lı muslkidea de 

k . . . 1 k lt da baş rufuıdaıı tastllt edilmeli k.i ço h )Şlanıy >rlar. D rslerlne zarım 

? evgır veya ıüzgeç ıçme ama ve a ına - ı cuk şışırınasın. Uu:Jlıır h ıkkın· düıtuamamak ve muayyen Sil• a S 1 Y 1 1 r ka bir kap koymak ve peynirin üzeriae de O~ ' da ko!ayhklıır gö5te.r~o1i ~i atlerde olmak nzere çocukları-
payd bi ay hesabile taz~ kaymak katıp el ıle ç Jcuk buoııl~asau. Uyn:u t bıi oııı musikiden ısttrııde eltfrlrsl· 

,.. .. . . . . a r P .. . ve en mOhı'll bir ihtıyaçtır. niz, bHbııs a Trrıbzoo erkek 
~ Şunu evvela soyleyelım kı peynırcıler derece veya bir tokmakla karıştırmak lazımdır. Peynır, Eı nı. sekiz saat uyurnuk çJcu. ortaokulu çift tedris!lt11 tnbi 01. 

l llllanmağa alışmalıdırlar. El ile veya göz karari- altındaki kaba akıncıya kadar yoğrulacak ve tek- 2 il hukk.ıdır. Aileler çocuğu duğund'tn sabahtan çocuk derse 
e · ki kl d ders zawualıırıoda komşulura kavu muk için en nz saat altı· D sütün soğu uğunu sıca ığını anlamak zor ur. rar orada da ayrıca bir az yoğrulduktan so-ıra gotorur, yım g calere kader da yataktan kalkması ıc p eder 

erece kullanmadan uapılan peynirler ya olur, ya t k kalı I d ld l kt oradn u ırnısuz hltı:ı!iır~a ders· börte ç!lcuklnr için sabah kch-
~l . J • ... • - ar ı p ~r~. o uru aca ır. .. ... .. ler lıterl kaldığı gıbı Ç· cuk voltm kuvvetli olmalıdır. 
lllaz, rasgeledır. Derecenın degerı beş on ku Bu peynır ıçın kullanacağınız kalıpları sogut da. s ıbaiıtau weKtcbc kıvuşıı!Dıız Çocuk s!lat )~edide kalkıırsa 

t~Ştur. Fakat faydası büyüktür. Bu ga7..etede çe- lındaı1 sı"z de yapabı.lı'rsı"nı'z Yalnr ufak olmaları- ccekle cd r, Yl ad!Ilek yıiyemez; mektebe kavuşam z reele yer 
~İt . . . . · '" uy us uz ç .ıCu tH s au aynwıız sonrnd derısi ani ıy.1m z. 
d Peynırler tarıf edeceğız. Bunların hepsınde de na dikkat etmelisiniz. yoğrulan peyniri bu kalıp- mektepçe trnr aıaıfta, çocuğun ÇJcııklarınm ı mekt"P lb-

tr•ce kullanmağa me b UZ Çu"'nku•• başka tur 1 d d d 1 ' · . b. t•• lb t bJŞ ~amMDlttrında yapıC gı VS· tiyııçl:ır&nl derh.ıl tomi l edlni& l.~ '" c ur · . . ·. - ara ol urmaz an ev ve ıçıne ınce ır u. en z re v,~rllec kllr. uurılur d ı 
·14 1 çocuğuoa vakti do kit:ıp almı-ınaksadımızı an atamayız. Onun ıçın pPyn1

r sermeyi unutmamalısıoız. Bit iki saat kadar bu okul ıdnresir:co göı: önüade yeo cm'i..?lınden geri bmıkan 
~~h k · t 1 b h h I d b:,. d . l tutulmuştur. flllla ıs eyen er e eme a çarşı an • re kalıplarda tutulduktan sonra artık peynır 0 muş- velinin çocuğ1.1adau mektPpten 
~ 1 d J o,ua : Cocukl.ır yaşhırınn bir şey tnlf1p etmeğe h~kkı 

satıa alma ı ır ar. tur. Taze taze yenilmek üzere satılabilir. göre oyuna ınuhtuçlırlır. Çocu · yoktur. Öğ'p ıe-ı .oora gel(lcek 
T k k · · · k t' d 1 l h guıı biy 03 un oyau uadığıoı çocııkl 1 .. ına rndJ yemeltle-~ . aze ayma peynırı ıne sü ün en Y ·P ır. Peynirler için kullanacağınız maya arı enüz uslu oturduğunu iddia eden rl hazır. nısrn kl çucıılt mektebe 

· ~tü sağar sağmaz kaplara koymalı 17 derec y::. sütle beslenilen 3 _ 5 haftalık dana, kuzu, oğlak vdi bit in ı çocıık nihayet kuvuşsun. Sııbabtan öğleden 
~lllceye kadar soğumag" a bırakmalıd!f. 1 ~:_. bu · d d h l 1 koodisine bir uyun ıır:ır. sonra b Jş kalan çocukları veli-
~ gibi g nç hayvanların şir enin en aztr amausı- 'I'iltll zaınoclarrnda onlr.rın ler b.l9l boş bırakırlarsa okulu 
tteceye indimi hemen mayalamalıdır. nız. Uaha iyisi, çarş:dan hazır maya almaktır. tıuftc.du bir defd sinemııyn git- b:ışaramrıı mutlak veliler kendı 

A. k tt k 1} k · · melericıe, HıılkeYlnde oturma- ç ıcukl!lrlle alfik jar olmt.ılıdır. ~O nca • mayayı 0 sure e u anın 1 peynır Çünkü çarşıda satılan ınayaların henı kuvveti ıarmo, veli ınasıaıde etmelidir. Fırsat buldukça m ktep id~r si 

~ saatte pıhtılaşsm. Bunun için de mayayı az bellidir ve hem de ötekiler gibi çabuk bozulmaz, Kıılarda emniyetli urkttdoşlari- velllere bu cihetler hakkında 
-ltnak lazımdır. d . f. l le ge~ebl ıtr. Vakltlerı wusait ayrıca Jı:zılıır yazıp g~ndere-

temiz ir, peynıri ne ıs o ur. oıan velll~r çocu~ldrınn fot ıg c:ıktlr. Ş\mılllik buknd.ır. 
~ Pıhtılaşan peyniri bir kepçe ile k<:ptan çıka- ~foı mayaları kullanacağınız zaman onu ev- ıar mMkioesı nlöDı ir er, ıınk, n M ksadı nız Taı·k cumhn-
"1~ sık örgülü bir beze doldurmalı ve bu bezin dört vurs .. ç:.ıc~~ atu t.ıicuııe1ldır. Fa. rlyf'tiuE', 'l'flrii milletine iyi 
il~ vela hacminin beş on misli kadar ılık suda erit- lı.:at bUtuu bu işıer velinıu ne. temiz, br.c ' rikli hor ifi brışnrır 
l~ \lnu bir araya getirip asmalı. Beş altı saat böy- meyi hatırdan çıkarmayınız. zueti, gö~etmesı ş.ırtllc ula· yeni cesil y .. llştirruE'klir. Hrpi· 
~e bırakmalı ki süzülsün. blllr. Çocuk faydalı kitaplar dn mlz el e'e verdiğimiz zaman 

O k Taze yenilecek, yumuşak peynirler için ma- alablllr. Ç ·nku flklı!ere ilıli· ber iş kendi fğiadeo h'Jl olur ~ ndan sonra bu peyniri bir masa üzerine oy dd yıtçlım vurdır. Oml klHllphano. ve ınuşkutat ortndau lıı:nlkar. 
~lqh Ve bezin içinde olduğu halde el ile bir az yayı at katmayı ve pıhtılaşma mü etini uzat· ıeri bu ihtiyacı temia ediyor. Erkek OrtnoktJl DkektO!'U 

~~llrınalıdır. Sonra peyniri bezden çıkarıp bir mayı kaide edinmelisiniz. Bııaun için bu lhtıyı~ k.egdlli· ( M. Kemnı Yoube7 ) 



Tuz saiışı döküm halinde! 
yapılacak 

Trabzon İnhisarlar Başmüdürlü
ğünden: 

Fındı!< müstahsillerine 
Fındık Tarım Satış Kooperatifleri birliğinden · 

İcar temdidi 
Vilayet Daimi EncU

meninden: 
Hususi Muhasebenintoı 

6 - 10- 939 gününden itibaren anbarları
mızda tuz satışı döküm halinde yapılacağından 
tuz almak için müracaat edecek müşterilerin 
kablarını beraber getirmeleri ilan olunur . 2-3 

Birliğimiz Üngeden Hopaya kadar Tarım Satış Kooperatif/erile teşkillitlan
dırılmıı olan fındık l>öfgesinde ayni zamanda fındık fiyatları üzerinde nazim rolü 
if asilede tavzıf edilmiş bulunmaktadır. Ba maksatla mubayaa elciplerimiz daima her 
gerin poz ırlarında birliğimiz namına muba11aotta hulunmaktadı rlar. Birliğimizin ma
bayaa barem /igatı lcaru dejirmenlik ve güle.sek randımanlı turnbul fındık on dört 
baçıık karuş. kuru değirmenlik sivri fındık orı üç buçuk kuruştur. Müstahsilin her zt1-
m11n birliğe oe o"du ~e Trabzondaki bir/ile mü111essil/;/c.lerine, p:ızar mahflllarınd«lci 
•ldplerimize müracaf1tla beddin.i derh .ıl ve n ık.len alrn ık süretile bu fiyatlar esusın
darı mallarını satabilecelclerini ilan eder;z . 

lu çrşme Hacı ll§a solca· 
;ındaki (2) No: lu mo;a· 
zasının bir senelik ıobik 
icar bedeli olan 45 bııçak 
lira üzerinden artırma miid· 
deti on giin temdit edilmis· 
tir. Muvakkat t~minatı (350) Biri 
kuruştur. 23 10 !:139 trı • 

• ıJ ~ •• 

Erzak ve mahrukat eksiltmesi 
rihine çatttn pazartl!sİ gıın u 
saat 15 de Viliiget m ak0 ~ 

Memur ve müvezzilik 
müsabaka imtihanı 

yapılacak 

Lise direktörlüğünden : 
mındq toplarıacak olafl 

D . ~ E - d 'h le'i Uır. aımı ncıımen e ı o · 
. l b" yapılacaktır. btekfi/erıfl u 

1 - Trabzon lisesi p:ı.nsigonu için /. 2. Tı ş r in 1939 dıın j/ Mayıs 9'0 sonuna 
lcadar lüzumu olan. mikdarı eş ığı da yozılı e,z11 k ve mahrukatın ihalesi 12-10-7939 
tarihinden itibaren onbeş gün müddetle oçılc eloiltmege lc.orımuştar. 

muuıJkkut teminatlorile Etı ld 
'k" ciimene müracaat/ rı . __....,,. ı 
'tıdan 

Erzakın nev'i M1kdarı Muhammen bedeli Tutarı Mu11apkat teminat İlan iises 

Posta, Telgraf ve telefon Müdürlüğünden 
1 - idaremiz münA•llerine cdınacak memar '1e 

müveııi için müs~baka imtihanı yapılac·ıktır. 

Putatts 
Ceviz içi 
Fındık içi 
Tahan ha/va 
P~kmez 

Kılo lira K. lira K. 

7000 7 50 525 39 38 
300 50 150 !/ 25 

Oj İcra memurluğandafl.' Yen 
A 'a cok 'ı Ofun Jvgafl foya 

köyünden Habip Şen güle 50 

Ta han 
Tuzlu, salamura üzüm 
goprağı 

lspan"k. 
Prasa 
Tap le-hana 
Palamut balığı 
Hamsi 

2000 50 1000 75 
500 3'2 160 12 
2j0 4 5 Ti 2 50 8 4 4 
250 35 81 )Ü 6 56 

500 
3000 
3000 
1500 
7000 
1000 

25 
7 50 
6 
6 

725 
225 
780 
90 

100 
100 

9 38 
16 88 
13 50 
6 75 
7 50 
7 50 

lira~;a borç.'u Ofun Jvgafl 
kiigünden Haci Ahmet oi 
lu M~hmet lcııı Hanife kı; 
lıcın ikametkiihi meçhıl 
bulunduğundan .usulin 141 
inci madde sille tevf,kan hi' 
ay müddetle icra emri 939 

·/e 167 s. Yeni yol gazetesi 
~ et 

2 - lstelclilerin nü/as tezkueleri, melctrp şahadet. 
nameleri, sıhhat raporu, aşı kliadı, zabıta fJe adliyeden 
taıdilcli igihal kiiadı, askerlik vesikası, dört fotograf 
t1e bir istida ile ve ha.len memuriyıtte olanl,,rrn sicil 
cüzdanlarile istidaları L1 Teşrini evvel 9J9 Cumartesi 
günü tatile le.adar Trabzon P. T. T. Müd~rlüjüne müruca
nt etmeleri (le bunların. 788 sayılı memurin kı1nununu11 
dördüncü maddesindelci şartları haiz o 'malcla beraoer 
devltt hizmetine ilk defa tirıceklerin otuz yoıını ıeç · 
memiı halunmaları : 

Kef,l halığı 
Tirsi balı;ı 
Barbon balığı 
istavrit balığı 
Kalkan balığı 
Udun 

500 
500 

1000 
7000 
500 

ıo 
10 
40 
30 
60 
25 

200 
150 

15 
11 25 

neşredilmesine kara.r fleril· 
miştir. ' halı 

•~-----------------_,.,,..., Gk 3 - Memurlu;a alınacakların tn az o ta tahsilli 
(Lise mezunları te.·cih edclir j oe mÜ'V$zziliğe alınacalc
Ların beş sınıflı Uk mtktep mezunu olmaları lazımdır. 

4 - MiiJabaka yirmi üç teırini t•vel 939 pas•r
tesi günü saııt on dörtte Trabson P. T T. Müdıirlüjündı 
gopılacakdır. 

5 - Müsabakada m•vo/falc olan lise mezunların• 
yirmi "" orta mektep mezunlarına P. T. T. memurin ka· 
r.unu lıüku.nlerine gö •e aıa lira ve mü :ıezıilere de yetli
den on liraya lcadar ıııli maoş wrilir. 

6 - SıitJari mü'ilezziliji islige11ler iıtidalarında 
lanu taJrih timelc.lı beraber bir hayvan tedrırilc.ini de 
taahhüt etmelidirler. Bunlara •grıca b1ıtı lira gem be
deli de veriltcelc.tir. 

7 - Başka dai ·slerden naklen ıeltcek olanlar 
nıüıabalc.aga tabi olmakla beraber kendilerine umumi 
hü.lc.umler dairesinde maaş verilir . 

8 - Müsabakada mufJaf fak olanların idartce tele· 
lif olunacak her hanıi bir yeri lc.ubal etmeleri ıarttır. 
IJu nolcta,/a istida/arda zilcruiilmektedir. 

700000 
10 

t 25 

600 
250 
150 

1250 

2 - Şartnameler her tün Maarif kalr.miude görülebilir. 

45 
18 75 
il 25 
97 i5 

3 - Eksiltme 26 - 10-1919 tarihine rasloqa Perşsbbe giinü sııat 14 de hüku-
met binasında M «arif Mı.idürlüğü dairesinde gopılacalc.tır. 

4 - ~uv-'klc.at teminat mile.darı her maddenin hisasınd'1 gösterilmiştir. 
5 - iste/diler Ticaret odasınca mukayyet oldukların• dair oesika ~ÖYtereceklerdir. 
6 - btekLiler 2490 numaralı kanunun 011 be,inçi maddesi hükmüne göre mavalc.-

lcat temi.ıcıt malcbus 'Veya mektuplarını eksiltmeye başlam~dan bir saat evveline ka· 
dar tedarik ederek eksiltme saatinde komisyona ibraz edeceklerdir. 2-4 

Yurttaş 
Kızı laya 
Yardımı 

Unuma.../ 
Açık eksiltme ilônı 

Trabzon DetterdarLğından : 
I - 1225 lirıı bedelı lceşi/ii Trabzon Hülcurneı 

Konağının tamiri 5-10-939 tarilaindın itib;ırcn 20 gün 
müdaetie a,ık eksiltmeg• konu lmuıtur • 

Bina inşaat eksiltmesi 
Akçaabat Belediye riyasetinden : 

20 gün miidtletle açık elcsiltrneye ko:ıulan { ı 1 t61'; 
lirtı 89 lcu~uı keşif bedelli A~çaab2t BJlediqe binasırı~) 
(8000) lir•lılc lczsmcn.ı tılip çıkm,dtğındarae!c.si/tf11? (1 2 - Bu iıe ait şartname '" evrak ıun[Qrdır. 

A - Eksıltme şartnamesi 
B - Mulc..1vı:Le projeJi tün daha t~mdiı edilmiştir. l 

S ... k 'it t d'd• E - Yapı işleri fenni fle umumi şartnamesi ogan e Si me em 1 1 F - Vatıidi fiat listesi: Hasusi şartname, lceıi/ 
Talip olanların 16-10-939 pızırtesi girı!i 5'

3 

15 de B,ledig~ Encüı1Hnine mfirac .ıntltırı ilii 1 o 'u~ 

Erzincan Askeri Satın AlmaKomisiyonundan: hüldsaıı. 
1 - I'ralnon garni%onanun 1. T•şrin •aıından Ey· G - Proje · 

lül 940 sonuna kadar ihtiya cı olan 7000 kilo ku'U soğana istekliler bu işe ait evrakı Trabzon D4terdarlı;ın-
talip çıkmadıjından ~3- 10-939 pazartesi tünü saat dan alıp ıörebilirLer. 

Nakliyat eksiltmesi 

il de ihaleıi yapılmak üzre geriden açık eksiltmeye 3 - Elc.siitme 25-10 - 939 Çarşamba tünü saat 
le. 14 de Trab•on Dejtırdarlıjında gapıLacalctır . e~~ 
onulmuştıır. 4 - Elcsiıtmege tirmek için isteklilerin (91) lira Ka.rs ve Sarıkamış anb:ırlarına Tra!Jzorıd.ın s tJ' 

Trabzon İnhisarlar Başmüdürlüğünden 

2 - Muhammen bedeli 350 lira ille. teminatı 26 lira (88) lcuruı muvakkat temınat mektubu veya makbuz edilecek içki tütün otsair mev..ıddi inhiHrİ'.}enin mii"., 
25 luırıı~tur. "' bundan başka oş~;ıd .. l<.i ves:kaları ibraza mtcburdur. kasası 19 -10 -939 ttırihine ka.dır temrlid edilnı:şf~j. 

3 - Şsrtname oe evsafı Kolordunun tekmil g.;ırni- Nafia MüdıirlağürıcJen bu iş için alınmış ehliyet Taliplerin şartmırnı!gi ıö~mek 'CH icap f!i~n ivıh-ıtı l rı 
%o1tlarında mevcuttur ve aynıdır, her yerde her tün gö uuilcası ve 1939 mali senesine ait ticaret odası 11csikası mak üzere Trabzo .rı lnhiurlar satış şııb ~sin? maracacıt rJ 

rülıbilir . ihras etmeleri ruin olunur . 3 -4 ilan olunur . ~ 

,.----~--------------------=~~---------·--------------~--ır.mılS ...... -=~·--, 
VENDVOlL ~A~OMEVü 

Her Türlü Tabi işlerini 
En Temiz, En Ucuz, En Çabuk Bir Surette İhza Ede 

a..._ _________________________________ ~-----=---------------------~~~ 
Bugece P A N O R A M A A i L E B A H Ç E S İ N D E Bu gece 

K. SAHİR- ve ARKADAŞLAR! 
Komik Hüssam - Saadet - Saz - Varyete .. Akrubat - Canbaz 

er ekimi T klit ~Vodvil 3 • e • 
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