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B. Millet Meclisinde~-==-=--=~= 
Köylüye , Fındık Müstahsiline Başvekil 

Aakara 11 ~ ( A. A. ) -
a.M.M. buril• içtiaalarına başla
"lf ve ilk tep\antııuu Abcililhalik 
~•adaaıa Baıkanlıtıada yapmııtır. 

r Cıtıı açılır açılaaz baılı:an Ab· 
'lllaahk Renda aöı Bııvekiliadir. 
'••it va buaua izerinı Başvekil 
Dr. Refik Sıydam küraiye rele
tılı: aıatuiaki beyaaatta bulunmuş· 
lıar: Muhter•• Arltaciaılarım: lki 
'rlılt bir tatil devreainden ve 
lilii.ıtı~iplerini:ılı yakıaaaa tıaaa· 
t.a ıoara verditini:ı karar veçbi-
1• barin toplaamaaı:ı hükQ neti-
'İ• içia çok ferahla ve keudiıine 
tıı\'vet verecek bir hadisedir. 

rf ~•piai:ıi l.üraeUe Hlimlarım, bu 
~i ay içiade Avrupa vaziyeiindo 
tııkua relen eiiıa laadi11ler malil.· 
"ll•uzd11r. Aylareasaberi ıulbu 
ilııahafaı:a içiıa yapılaa bütüıa te· 
hbbiialer aaal11ef müıbet bir 
'-ticeye varaamıf eari vakı 
•l11ncıya ka4ar bertaraf edilecı
tiııi üaid ıtaektea laali kalaadı· 
t1lllıa harp baılaaııtır. Ümidleri-

- llıiıia tahakkuk edemeaıeaindea 
''Pioai:ı mu:ılıaribiz Türkiye Cum 

,rı 'llriyetinia aiyaaoti ba ıoıı :za. 
'/.1 "-lllarıa mibia vekeyıı içinde 

')lll istikimıti ıaubafua etmiı 
')ili tıyıklr.us ve .. ikkatle mua

ıf' '-alr iakitafıaı talr.ip ıy.lemiıtir. 
'-llbarip taraflarla aünaHbelimiz 
"'••.ldır. Ve beyHlmilel aüaa
"'-t kaidelerile uyrundur. Al
"-1• ile aramız:daa dotrııdaa 
~r117a bir ıi7ııi ihtilif IHVZllU 

tott•r. Poloaya il• müaaael»etle· 
~ı İH bea•• daiaa aruıaaıa 
;' feataaı olauıtur. lariltere ve 
"--• ile mahlmuıauı ola• auay· 
,._ •ıaaJarda meafaal iıtirakımız 
~, 1 . d a_ lllilıterek telikk il er aıız v ıar ır. 

~ .. "••leltetler ilo aüzakereai~o 
~•atımız nihai muahedelerın 
" foıtue bir bava içiadı rörll
~ .. , .&evı• etaektedir. 

~. Arkadaıları• : 

~ Biz lturllalr.ii barbıa harici•· 
~ lı ı 811 iıarbna 111s•leketiıai:ıe 
~ 't•oık. ia&iıaflır fG•termeme· 
~ lı11aeoıai •dıyoruz, memlekwti· 

~il bası yerieriade almıı oldu · 
~ lla aalr.eri tedltirler ancık ib. 
~t tedbir.lerdir. Arltada~larim 
~ fllllluz 'Wvyd ittihadı ile 
~•ebetiıaiz do.alanedir ve doı· 

Ô ~ k•lac.ılr.tır. (Ör•VO ıeıleri al· 
~ •r) Alaka ve rabıtalarımızda 
~ bir de2'iıildik yoktur. Teıaaı· 

· /ıi' ~'llıt ve mutad olan fikir teati· 

~' ''-
1
1 her &aı:ıaaaki ribi 11111imi· 

f ~ liırici aiyaaıtimizia difer 
1 ti ~~llrl~rı aoa ciefıki aar'1zatımd1n 

·~•ıte arzeailecek bir tebeddül 
~ 'lll•11aiılerdir. Hakkından 

o"'- ~ olaa milletimiz baltka ve 
,,, '::ıtiae aayanan politiltaaında 
/ k ' ıu11rla ve teyakkuzla yü. 
,l 'ı t, •evım etieeektir. (Boravo 

:;, 'ri •lltııl.ır. 

1
,i; ~'t~~bterem arkadaflarua mem-

' 

.• Jı ~ '-••do meaauniyete d'fer 
',,. L ,,. 

J "ı ııı:ua aevcuttur. Halkımız 
f/ ~lir~. emniyet içinde it vo 

\~il• ••tıuldur. Türltiyede 
Si t \'• aıayif biç bir medHi 

~ı.~~ttıa liaha zayıf def ildir. 
~flllıı btyaelailel buhraaıa 
~ "1~raı vekar ve metaaetlı ta 
"'tı· 1Jor, Mılli Şefe yültıek 
\,~ bathlıtı ve itiaadınıırla 

.ı 1 
olan hükO•etiae kartı 

\ 'CI •• 
L''"-kı tihar ve hatta rurur 
"1ti '1k derecededir. (Bravo Hl· 

~~ i,t.'tlar). laaaalıla harız elaa 
l"i~l•f ••yrile davam aüddeti 
ı"'ti•iltırıın dereo11i burüaden 
"-d "'•Yen büyük buhru kar 

'"' llllilletiaiı için ea iaabetli 
'~ tırııaıa ihtiyar edildi2iae 

•ııı ıoaraciı aı 1oldı 

Mühim Bir Nutuk Söyledi 
şuurlu bir ıuretto yürüoece~ine ı mesi içia iç pazarların harekete 
berkeaia ioandıfıaı rörıaekle kuv- reçirilmeail mevzuları aiir'atle ele 

Vet Ve ·18 b d kt alıaauş, mahsullerimizin kıymetlen• 
ııra uyıaı ayız. . . ·ı 

B 1 · dirilmesi ve kreaılea•e•ı ı • 
rıvo ses orı : - · 'f l meş~\11 teşeltkuller, yonı vazı ~ er 

Arlndaşlarım, tatilden evvel .
1 

. b ı.. 1 d d atıa 
ver1 aıf, aa&.a ar aD mev u 

kab•I buyardutuouz Barem ltaau· .1 . bbii tr lll" banka 
t tb'ı.. . .. . d" b çıkı meıı teşe aa • ı 

au a ili. mevıtııae fır ı undan larıaızın ve merku baDlcuuun 
müte_e11ir olarak vatandaşlarıa mlişterelc. mesaiıi ile timdiye lta
adedı az elmamasına r•t•eD dar aaraıatııız bir şeki.ldı idare 
alakadarlar bu kanunun tatbikatı- edilmiı oldutu gibi aoa rüalerde 
nı aükünetle karşılaaaltta batta iç pıyuada ıörülen bazı ıbtıkir 
bHlarıa büyülr. bir ekseriyeti baıeketlerinı aaba ile . adımda 
9undan vicdani bir mımnuniyet akamet• u2r~t~~ak. tertıbat ve 
ve inşirah duymaktadır. Kuaatuı- ih:ıarata da rırııılmıı buluamakta
dayiz elde ettikleri menfaatlarıa dır. ( dravo 111lerı, alkışlar.) 
bir k11ıaındaa • h . t Müıaade buvuruluraa bıı İf· a rumıye e mu-
kabil bu kaıauoua bertaraf etti" i lerin her biri hak.kında ıtıuc .. 

' maruzatta bulunroak ıaterim, ıç 
hal yaai aaemlekette yaptıll'ı tah. fiyatlarımızla dunya fiyatları a~a· 
ri~attaa •ıUi büıayenin kurtulmuı aıadaki muvazeneaıdiıt yuzüa<len 
olmaaı k:eodileriai vitdaalarıaı mcrlte2İ Avrupa devletleri barı
ıı&aa bir buzurauzluktan kurtar- cinde ıı:.alan memleketlere yaptı 
aıştır, liuou ••niyetle huzurunuz. timı z ihraçlarıa, ıon HD• ar:ıettı2i 
da arz edebilirim. Türk çocukları müıltülitı bertaıaf etmelt lflD 

bazı buyük: devletlerle ticaret 
ber baaıi bir aaikın kendi arala. 

aalaşmalarıaızı ibracatuaıza ımlr.in 
rıaa aok.tu2u müaavatıızlıtı ve verecek. bır ıekilde taezıme ıcay· 
ıçtia•ı niuma müteveccih arıza- ret ederkea araaızda a•latrua 
yı velev lt11adi maddi m .. f aatia· 
rına ayıunda olaa aaJa hüsnü 
telakkı etmuler vcS böyle bir arı· 
zaDın berhraf edilmeaıni bekler· 
ler batta oauıı için bizzat ça.lışır· 
.lar kaaaatindeyiz. Bız. bu tecrübe· 
dı do bu hıtltiutın tece1li ottifiıai 
fÖrIDÜJ olmak.ta müıterihız, ik.ti. 
aadi aahıdaki çalışııaalaruaız ali
kalı vea:ilotl::r araauada yapılan 

aoD it taıı:aimiadea aoDra daha 
verıali bır şeıtilde inki~af •tmck
teair. Devl•t aaoayı proıramları· 
nıa tatoik ve ikmah110 açıhaıı 

fabrıkalarıa faaliyetleriaden daha 
eyı tanzımine dıltlutlo çalışılm;alc. 

tadır. l\lecliı partı kurubumuzua 
aoo direıttıftorındea mü!lıaemı ola
raıt devlet aaaayıi vo madenleri 

itleriado ve uwuaıi olarak aaoa
yıı ve maadın lcredialDia daha 
auımir eaaalar dahilinde tanzimi 
üzerıade t11irJeri şümullü olacıık. 

ve ilttiaadi bayıtıuu:ıın .,,iakişafıaa 
cevab verccak tedbirler ittihazıaı 

ehemmiyetli bir m""'zu olarak 
ele alaıı b11luguyoruz, bu h!lıuı 

taki kanun Jiiyıbalın kıaa bir 
zamaadı& hu:ıuruDuH iı'eçecektir, 
yeraltı nraştırılm111 faaliyeti 
111uatazam bir prorraı:r. altıDdı 

dıH'am etmekte vo başlıca devlet 
madenleriain a-eaiı mi~yasta iıılİ•· 
marı yoluadalti faılıyete hız ve
rilme~tcdir. Errani bakır madeni 
işleıae) e başlamıştır Mor~ul ma· 
deniuiade tı.clıizatına çalııılıoalt· 
tadır. Köaür ıatibıalitında mev· 
cüt vaaıta ıart ve ımltinların 
iarafını mabat verılmeyerek azaai 
ıaet ı celer eltle etmek içiD her 
türlü rayret sarf olunmaktadır. 

Bununl• beraber bu mevzuda 
iatihsalatı toık.ilitlandırmalt ihti
yacı karııa ada bulunduiumuzu 
işaret etmek iı.terim kömür bav
uııaın devlellettirilmeai içinde 

teşebbüse ıirişilmiıtir. Cumburi
yetin büyük eaeri ve Tirit aana
yııoın H büyük temelini tefkil 
edea karahult demir ve 9elik 
fabrikalarıaın şu aada ilk iatihsa· 
lıııi vermekle milli aaaayımıza 

kudretli bir u"nıur ltatır.ıı ol Juğu
nu arzetmeldı sevinç duyarım 

(Bravo aeıleri, alkıılar. ) 

Arkadıışlarııa, büyülr. Mecliıin 
tatil dnrHine rirmeni takip 
eden aylarda bültQmeCinizia tic ı· 
ret politikası ve bunun tatbikatı 

üzerinde ehemmiyetli f uliyeti ol 
muıtur. Harici ticaretimize yeni 
iıtikameller vcrilmeıi ıeltlinde 

baılıyan bu faaliyete Avrupada 
harbın başlam111nı müteakip bir 

taraftan daba faıla kuvvet veri 
lirkea diter taraftac dahili fiyat· 
larıauıın aıkul iıadlerdo tut\11ıbil-

mevcut oiaa ve olmıyan mcwh:· 
ııı:.etlerJe tıc.:ıı etuı.uzı 11.0lıayıatlıı a
calr. acı1 \todbıriere c:ıe teve .. aui 
cylewı~ buıunmaktayız. F ranııız.• 
larJa yapıiu tıcaret aalaşaaası 

lnıili.ı. tu..u liınHiH lu odi aa· 
lnşıaaıuaad• wevzuuİ>aha olan 
ınaodut aallardan oaılı;a bütu" 
ibraç mallarımızıa ittıai edil111eai 
Kaaada ve MııırJa olan iıcarelle· 

rimizia ıoltişafına HfCl tqkıl ey· 
leyen baı.ı ıtarar.larıa lıaıcııırıımaıu 
bıa aeyuda ziıtro!uaaD.ılır bu 
bYauıtakı ıı:aaun layıbalar.ı IL11a 
bir zaaııaaaa bu:ı.urun11za ı•:lcceıt· 
tir.;. Y erallı Hrvetlorıoıa araşt&rıl
muı taahy•ti muntaz.m bır vroı
r•• &Jtuuia devı&m etmekte vo 
başlıca devlet madenlerıo.ın ~enış 
•ııtyasta ııtıamarı yolYa9aııı.ı taa· 
liye\e hız veruaute9ır. t'aJtaa 
maameielerini iatizaa aıtıaa al· 

malt itbalatımm ailtlr.iilita JD&n&z 
k.ılaa prı111 yükHlaeleriae mani 
olmalı. v• bua.lara ıt ve dıt piyaaa 
icaplarıaa ıöre bazır1ama11. ~aye . 

aile fiç büyült milli baak:aauıın 
iıtıraıtııo ıtuvvıttiaı 1'11rıı; paruı, 

- Ark.aai 'ı de -

Yeni Alay Komutanımız 
Yeni Alay Komutanımız Al. 

bay Mahmut Fehmi Erzurwndao 
şehrimize retmiş. vaz:ifeaine başla
mıştır. 

Ticaret odasında 
toplantı 

Evvelıti rüa Valimiz Osman 
Sabıi Adal'ın riyaaetinde 'l'iuret 
Oduı salonuada Oda bcyeti ile 
Baraa encümeni toplaıamııtır. 23 
Biriaci te~rinde Anlı::arada topla· 
aacak olan 'l'ıcaret ve Sanayi O 
dalarının beşıaoi umumi k.oaıre· 

aiH iştirak etmek üzre Oda aza· 
aıadaa B. Nazı• Ural Oda H· 

mına vo lioraa eacümeni azaaıadaa 
B. Ekrem Onrao' da Boraa namına 
aurabbaa seçilmişlerdir. 

Zeytin sineyi 
mücadelesi 

Akçaabadda .zeytia aiııeklerile 
miiçadeleyı devam cıluamalthdır. 

Birinci, ikirıci devrt aıücıde
l11l bitaıif, üçüHil .&evre müea· 
cıleleaine cie reçea hafta baılaa
mıttır. 

Geçea aeaeki micadele aeti
ceaiade .zeytia mahaulü çolc nf'fiı, 
iri ve 9irüluüz idrak etmiıti. 

Bu yılki aücadelenin de ayni 
evsafta aetice verecefl fÜpheaizdir. 

Hakkı Gürkan 
Sevimli gençlerimizden 

hemşehrimiz Giresun Ağır 
Ceza azası Hakkı Gürkan 
bir ay mezuniyetle Giresun· 
dan ıehriuMıe gWAittir, 

28 No. Fındık 1·ar1m Satış Kooperatifinden: 
Ahval dolayısile birkaç gündenberi müstahsilimizin 

lüzumsuz yere telaşa kapılarak fındığını yok bahasına satmağa 

tevessül ettiti görülmektedir. Pazarlarda fmdığın yedi, sekiz 

kuruşa kadar satılığa çıkarıldığına tesadüf ediliyor. Vaziyette 

bu tarzda telaşı micip bir hal yoktur. En vahim ahval ve şerait 

altında dahi fındığın her vakit bu fiyatlardan çok yukarı kıy

meti vardır. Fındık Tarım Satış Kooperatifi ortakların mallarmı 

barem fiyatı üzerinden muntazaman kabule d vam etmekte ve 

şimdilik yüzde elli nisbetinde avans vermektedir. Fevkalade bir 

tedbir olmak üzere Tarım Satış Kooperatifleri bugünden itibaren 

ortak olmıyan fındık müstahsiJlerinin de ma lısullerini mal üze-

rine avans mahiyetinde kabule başlamıştır. Bunlara da getire:- \• 

cekleri fındıkların barem fiyati üzerinden yüzde kırk nisbetinde 

avans veriliyor. Müstahsilimizin yersiz telaşa dü§memesi, paraya 

ihtiyacı olanların fındıklarını yok bahasına satmayıp ihtiyaçları

nı temin için Kooperatife emanet bırakarak avans almaları, 

piyasaların düzelmesime intizar etmeleri gerek memleket ve 

gerekse kendi menfaatleri icabındandır. Hükumetimiz piyasa 

vaziyetile gayet yakından ve devamlı surette alakadardır. 

1 T elôş etmeyiniz atiden emin ve müsterih olunuz 
28 Numara/J 

Fındık T aırm ?atış KoopE.~ratifi ı: 
~- = - ~ 

Deniz sporları bitti. Futbol maçları başltyacak 
~· .. 

Geçen haftadan iti-

baren deniz yih:me 

ve atlama müsaba· 

!taları net•celenmiştir. • 

Devresi o!m it. iti 

barile futbol, atlet , 

jve ôig-er ıpor ha· 

liydioia bı~lamuı 

bekleniimelttedir. 

Gördüzünüz re· 

sim, bölgeoi l deniz 

yüzme müaabııltıla· 

rını zevkle takip 

eden '<.orgeneral 

Mumtaz ve V ılimiı: 
Osman Sabri Ada.lı 

ıôstermelttecfü. 
Deni% yüı:me mü;aeakalannı takip edenlerden bir grup 

Balo 1 
Şehrimiz Hava Kurumu men· 

faatine cumarteai rünü ık.tamı 
bir bale verilmiıtir. 

Hatk.eviain lr.ışhk aiaema11 
aalonuDda veriiea bu balo ciddea 
çok nezi!ı, çok aeşeli pçmiş vo 
tertib.t itibarile de çok miikem. 

mel olmuıtur. 
Hava Kurumu bqltaaılı~ıaa 

reçtiti a-ündeDberi kuruma de
terli n verimli hizmeti olın B. 
Necdet Şeaer rerek tayyare 
baftaaı içiade plir retirea işler-

de, rerelt bu baleda çok i•yret 
röıtermit ve kuruma 800 lira 
kadar bir varidat temiao muvaf
fak olmuıtur. 

Baloya baıt• Valimiz oldutu 
halde ~ıbriıaizia HÇkia aileleri 
gelmiılerdir, Balo aababa kadar 

uaimi v• aeaila bir aıv" içiade 

dtvt• •tf'it\lr. 

Karma ~<öy Derneği 
Halkevimiz köylüleri-

mizle toplu olarak temas 
etmek. onlara f,,y·dalr ol· 
mak lffaksadile meıkezi va· 
ziyetle olan köyı'eıde der
nekler kurup köylüyıi top· 
lamıya karar vermişti. Tem· 
muz başında Zefaaosta ____________________ , _______ , 

İzmir 
Tüccarları 

lunir lüccarları toplanarak 

Aorupa harbi karşısındtt. milli 

ınalısulümılzün. flaziye tiai ntilıa
lcere ıtmişler .,, Anka,fOf CI bir 
flcı•' göntlerııt(lltrdir, 

kurulan dernekten sonra 
bu hafta pazar günü ayni 
şekilde bir toplantı Kireç· 
hane önünde Korma boğa
zında yapıldı. Bu dernek 
esasmda 27 Flğustosta ku
rulacakfl; havaların yağ· 

murlu geçmesi bugüne ka
dar geciktirdi. Geçen haf ta 
pazar günü bir kısım köy· 
/illerimiz dernek yerinde 
toplanmışlarsa da yollar 
çamurlu olduğundan Halk· 
evi gidememişti. Buna rağ· 
men bu haf ta toplananlar 

Hakkı Tuncay 
Arkm 3 Ilı 
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Başvekil Mühim Bir Nutuk Söyledi 
Bışt rafı birde -

~iymetini ıtorutlla bnuoundan 
Cilan bir takıı~ liırıiled şirketi ku 
rul:nuşlur Direk.tifleıini ticaret 

vo maliye vekiletleı ile merlı:ez 
b1nlı:aruı:ıın aıümenillerinden mü 
teşdı:ltil bir lomiıyondan almak 
~uretile işleyen bu teşekkül pek 

l ı•a bir z:ımanda ıerelt talcu 

pr im!erici ta:::zim gerek ba41boş 

tir halde ceryr.n eden ve çolc 

defa Spolculatif bir mahiyet alan 
b tr.:lcetlere mani olmak balcıı:aıa . 

caıı de~er.i lJlelJllide buluımuş 
Prill seviyelerinde mübim uyıla-

C.!lı: tenzi 1it teminine •uvııffalc 
o!Jutu gibi ihrı cat va ithalat 

t ıciı !erimize de ltia:ıat verebiltcek 
l!mİıı bir munet olmak itibarile 

her tuafta memnuaiyet uyandır· 
mı~tır. öiiyült ıhemmiyet verdi· 

~iıııiz m11el:lerdeı biri de zirai 
mııhıullMimizio fiyatlarıaı hakiki 
piyua icabları haricindelci amille 
rin tesiri altında kalarak düşmek· 
t!a lcurtulmalc ve bu ıuretle 

Luııların di~er fiyatlarla utışını 
turuin eylemektedir. Bu hedefe 
ya'.daşmalt iç'• bir taraftan ihraç 
imkanları mcvcül cıldulcça • bazı 
mühim ihrıf maddelerimiz içia 

ihracatcıların müşterek ve müte-

11nit tir ıurette hareket etmele
rini temiD edtc!k tacir birlikleri 
vücuda rctirmek suretiyle fiyat
lar makul badlerinae korumak 

isteailmiş inhitarlar umum müdür. 

lütiiıaün piyaaada nazi111lilı: hizme
tini görecek şekilde mubayaatta 

b a 1 u a m a • ı 
temin olnnmuş, diğer taraf tan 
lmgünlcü ahv ıl vı şeraitin ihdas 
etliıi hal mahalli sılcıntılı oazi. 
yelleri önlemek üzüm, incir, fın 
dık bölgelerinde satış kooperatif 
teşki/ô.tımrz.ın f aaligetleri geniş
letilerek ortak olmıgaa müstalı
aillerin mallarını da toplamak 
ve bu mallar mukabilinde avans 
vermek teıebbüsüne girişilmiş
tir. (bravo sesleri) Halen $atış 
kooperatif lerimz.in mali bünye
luiyle mütenasip bir surette 
idare edilen bu ilk harekatı 
takviye eylemek bu teşekkülle
rin itıdas edecekleri nattleri 
rl!ukont nwamelesinc tabi tut 
mqk suretiyle kendilerine dahu 
geniş bir faaliyet sahası açmak 
kararındayız. Son günlerde iç 
piyasada bazı ilıtikar hareketle 
ri münaseh•ti ile aldığımız tl!d 
birler~#!n de bahsedeyim : 

Uç gün evvel neşrettiğim 
bir teblie ile memlt!kette en az 
kir serteli/c ihtiyaçtan fazla iaıe 
mevatldı bulundağu•u zaruri 
maddeleri" ht!nten k<if fesinin 

ve ihracı m 0 n veya lisansa tabi ata ba$lad1lar. bu Mevduatın çe giz, Şeker ,.ım •lce mıinlıasir•n 
tutulduğunu ihtikara trşebbüs 1 kilme ha·ekefi gı>çtn lıafta ş.ı lıariçh•n tedarik ediliyordu, bu 
edecekler hakkında lıiikiımetin yani ilımJl olmıgacak bir vu~at gün bunu memlek•t içinde ve 
en şiddetli bir surette takibata ta iken üç dört gı1nduıberi ev. ihHyacımızın yüzh 75 şi der1;
geçeceğini etraflıca Pfk<irı umu velu durgunlaşmış müteakiben c•sind• y :pmrıklaıJiz. Diğ,.r tı1 
miyeye izah evlemiştirr •. Muz.ide tevakkufa yakın bir manzara tün, ?ıda iJP ia~e madd~Leri 
hepimizin şahidi olduRumuz t:•U· göslermekt., bulunmuştur. Vntan ıiurind arıni inkiş--f v'! f,.za 
kualın lekrrrürüne fırsat ve im daşların, bankalardaki mevdu yıidü giirm•kteyiz. Fındık, kıını 
kan tıerilmigecl!ktir. ( Bravo atları lıaklanda endi$ege clüş üzüm, incir ve emsali gibi bıı 
sesleri alkışlar ) Şimdiden rneleri için hiç bir ciddi sebı>p yoktu• gün esas itibarile izalı P liğimiz 
idari ve kanuni bütün tedbirle· Bankalarımız şimdiye kadar malısullerimizin de ço~ kesif u 0 

re muracf!nt edılmiş olmakla muhtelif vesilelerle bünyelerinin 11ıiksek kalorili gıda m -ıd leleri 
beraber bu hllsustaki mevzuatı sağlamlığını İspat ettikleri gibi olduğunu unutmamak lazımdır. 
mızın ikmal ve takviyesi luzrm halen de biilürı t•ılepleri karşı Et bak1mmdan vaziyet mıisait 

g .. ldiği neticesine t/e vardı1<. Ba lıyabilı>cek bir durumdadır/ar. ve enıindir. Hayvan miktarı 

m<ıksatla iki kamın l<i.;ıhas1 bu Vadeli mevduatın dahi idame J yıldan yrla arfm'lktadır. bu ar 
günlerde yüksek huzurunuza sine dPvam olunması hunun en tış 929 a nisb•tle f/ 11zde kırkı 
takdim olunoeaktır. geni 1Je en bariz deliilni teşkil 1 bulmaktadır. Pamuk ve yünü 

Harici dvruma nazcuan zi· eder. Hüküm tiniz mr:vdunf.n nıiiı memleket ilıtiya<:ının pek 
rai istihsalı ttşvik o#! takviye çekilme hareketi kurş•sınıla t ı fe11kindedir. bu itibarla yiyim 
eylemek baılıca meşgalemiz lep edilen mevduatın lıer halde ve gıyım maddeleri üzeriade 
olacaktır. Bütün resmi tl'şkila iade olunm:ısırıı en doğru bir lıiç bir e11 iişeye mahal yoktur 
tım1z bu maksadı temin edecek qol olarak kabul etmiş ve bu bazı eıdı.ı ve iptidai mrıddelad 
şekilde tahrik edilmiş bulunmak hususta icop eJen tatibrıtı al. nin ilıracı hususunda son za
tatlır. Zirai istihsalin inkişafına mışfır. (bravo sesleri alkı~la-) manlarda yapılan takyidat za 

garıvacak bir tedbir olmak üzre A ·iz arkadaş 'ar; zirai istih- rurel icabı değil ihtiyfJç tedbi· 
zirai kredi faizlednde ahiren sal uaziyetimiz em;n TJe sağlam ridiT. Mülahaza ile istilısali ek
gapmış olduğumuz tenzilatı da dır. G•d~ .maddelni ü_z.nirı~~e 

1 

siltmemek, bil<ikis artırmak için 
zikreylemek lazımdır. Ziraat lıer lıangı bır s1kıntı varıt degıl icap eden bütün tedbirleri de 
bankasının zirai kredi ve sntış dir. l:Jereket/i ve iyi kaliteli bir almak yolundayız. 
kooperatiflerine yıizde yedibuçuk mahsul yrl1 idrak etmiş bulıı- ı . . . 

E 
' 

d ti ·~. Arkadaşlar: latıl dtvresırıın 
faizle açmakta olduğu kısa va- nuyoruz. vve ce e arze ıgım 
ddi krediluden istihsale taal· '1ibi mevcudumuz yrllık ihti_qa- I en göze çarpan mühim ve sevİR· 
luk eden ve takriben oniki mil ~rmızın üstündedir. Kudretimiz dirici hadisesi büyük ordusunun 
yon /iıaya baliğ olan kumının eski deı,ir/ere nisbet edilmigece."- I bu sc~e T~a~ga mıntakasında 
faizleri güzde 5-25 hatldıne derl!cede yüksektir. Yalrıu sekır. l yaptıiı bug~k manevralardır. 
indirildiği gibi ba~kanın müs on yıl içinde ekin sahası asg:ıri (bravo seslerı ve alkışlar) 
tahsile doğruda,. doğru va açtrğı bir he~ :pla vüzde otuz alr:ıan j Reisicumhurumuz Milli 
1Je vadeleri beş sm~yr kadar mahsul ile ortalama güzde elli, l Şefimizin de şeref ve ı diği bu 
yükselen orta "Jad~li kredilerle. ııltmıştır. manevralar Türk milletinin ha 
vadeleri beş seneden fazla o/on . _ kikaten göğsii.nü kabartacak in. 

Bu ar/iş bazı çeşıtlertle guz t• ff k" il 
uzun vadeli krediluin faizleri . 

1

. ızam ve muva a ıye e ceryaıı 
de vüıü buımakta ve lıatta aş. t . ı·- ı. k d h 

de yüzde sekiz buçuktan yüufe G I e mış ve ur" umun a eye-
maktadır. • eçen umunıf ıarpten t. . Ld • k d 7·- k I 

altıga tenzil edilmiş balunmak . ının a u~u a ar ur er e-
evel büyük şehirleıimizın ek. . . d · k d 

t d B 1• b t u'"zd• otu a . . r ıtıın e ne azım ve ne u ret-a ır. u n .; e Y " z mek ve un ılıtıyacının dışarda11 . .. . 
Yakın bir ucuzlama demektir. . d"ld" - . . lı . . I le oldufunu vazıhaa gostermış-

temın e ı ıgını epımız ıatır . b l · Lk l ) 
Alınan bu tedbir ile bir ta- tır. ( ravo şes erı ve a ış ar 

lar.sınız. Bugün ise buğdagda11 u lı d ·ı 'h J 
raftan kooperatif /erin himaye . . . uunu uz.urun a ı tı ar a 

ıhracat edecek vazıgete reçmış · ti · / ki b" 
adi/mesine diğer taraftan zürra O ve emnıge e soy eme e ır va. 

bulunuyoruz. 8-i yıl evueiıne ı ·ı ·ı tt - · k ·· ( '"d 
ın işletmenin demirbaşrnz teşkil . . zı e z a e ıgıme anum. ..,ı • 

geizncege kadar 20-2J mı iyon d ti· tk I ) v b d · 
eyliyerı vasıtalarla techizine e ı a ış ar n.ua ura a yı-

kentalı ancak bulabilen buğday -r- k · ·ı ı · ·ı 
ve Ziraat Vekaletinin zirai is- ne ı ur uzmı ı e ve e ı ı e y•· 

rekoltaıı buğün 35 -40 mı iyon l d · il b · 
tihsal programrnın tahakkuk pı an emırgo ı.ırımızın ır mer 

etrafındadır ki ihtıyacımız,n h l · d h ld 'k <: · d" 
ettirilmesine daha fazla imkan a esıne a a gı: ı · vımen ı 

feukindedir. 1 f E d Ş'dd ı· oerilmiş olmaktadır Z rai kredi er rzuruma var ı. ( ı et ı 
de faizlerin indirilmesi teşebbü- Toprak mahsulleri ofisinin 1 alkışlar) 
sü yanında açılan kredilerin silo ve depolarındaki bugdag J Azi.ı arkJZdaşlarım; bugünün 
işlemesini ve bilhassa formalite- miktarı b:r buçuk '!'ilgon ~e1t- 1 en "!ühim meselelerinden size 
sznin az bir makanızm:-ıya tabi ta/dır. Kogln v: tu.;cı.ır elınde 1 hulasatan bahsetmiş bulunugo 

tutulmasını eeaş ıart koyduk. de bunun en uz iki misli tıir rum. Büyük mecfısin işe başla 
Ticari hayatımıza ait tedbirleri stok olmuş oldugunu t.ıhrnin 1 ması biıe hem kuuvet, hem em 
arzederken bankalardan mevdu- edigoruu. Ptrinç, harbı umumi· ! niyet verır. bız o kanao.ttegiz. 
atın çekilme harekl!ti hakkında den euuet lıemen tamamen bir : Bugünkü diingcı badirelerinden 
birkaç kelime söylemek isterim. idlıal maddesi idi, bugün pirin· ' [ürk valunını ve 1 ürk milletini 

. d 'h d 1 •• Bir kısım vatandaşlıır bu cı e ı tıgacımıza g<:ler erece- ancak ~ızın ısabetli kararlarınız 

ayın başında mevduatlarını geri de yetiştirmektepız ve dalııı ' korugacaktır. (Şıddetli ve :.ürek· 
almak için bankalara muraca- fazlasını geliştirecek vazigette 

1 
Li allcışlar) 

r•. • --&:tm--~a::t:11-=-=-a:ıa::akt:Sa::t:a~~ 1 Yeniyol'un _Edebi T~ası 23 1 Üçüncü gunun sabahı erkenden uyandı. Yatağı
nın içinde sağa sola döndü. Nahiye müdürüne gidip 
gitmemeyi düşünüyordu. En çok hoşlandığı küçük 
karısı.J1n yanında olduğu kaide gülmiyordu. Kadının 
neşeli her hareketi sinirlerini gıdıklıyordu. Genç 
kadın, kocasının hiddetli olduğu başka zamanlarda 

1Karadeniz1 
1 Hikayeleri ! 
1. •• * Yazan : Hayrettin Ziya * aurr-JiFW-.1 

. Hüseyin, ertesi günü, nahiye müdürünü ziyaret 
ettı. Bir gün sonra t k . t• . . B" . . 'd" . .. e rar 2ıyare ıne gıttı. ırıncı 
gı ışınde hurmet gören Hüseyin müdürün kalkma-
sını ta kapıdan yer ·· t .' · b ki. d H. ~ gos ermesını e ıyor u. ıç 

de oyle olmadı. Müdür, soğuk kanlılıkla, 
- Bir işiniz mi var? diye sordu. 
Hüseyin beyninden vurulm d"" d"" Mu··du··r, k d. . . b uşa on u. 

~~ ısının u nahiyenin en ileri adamı olduğunu 
nıçın anlamıyordu? Şimdiye kadar "Onun dediği 
fe~man .... h.?kmündeydi. Odadan hiddetten titriyerek 
çı"tı. Yuzunden kan kaçmıştı. Elinin üzeriddeki 
~oyu mor ~amarlar iyice dışarı vurmuştu. 0 Gösteri
rım ona,. dıye düşünüyordu. 

onu güldürmeğe çalışır ve daima muvaffak olurdu. 
Bu gün ne yaptıysa kar etmedi. Kocası derin so-
luklar alıyor, takallüs etmiş vücudünü bir taraftan 
öbür tarafa çeviriyordu. 

Kadın vaziyeti anladı ve sustu. Başı biraz 
dinlenen Hüseyin, gözlerini kapadı; düşündü ve son 
kararını verdi : (Nasıl olsa müdür ona muhtaç ola
caktı. Ayağına gelip o arasın ), Biraz sonra daha 
mülayım düşünmeğe başladı : ''Kendisi de pek a!rni
lik etmiyecek, akşam yolda selam verip lyan.La 
yaklaşacak ve onu büyük ağaç altında kahve içm·.·ğe 
davet edecekti.,, 

Akşam, nahiye müdürünün yolu üzerindd i 
kahveye sandalye attı; oturdu. Müdür, yolda oym
yan küçük çocukları okşıyarak yürüdü. Kılığı, kıya · 
feti yerinde olmıyan bir iki kişiyle konuştu. Kahve-

1~ Eylül 9.39 

,,. - Doktor ı 
:' DiyorkiJ 
~----=------------------İhtiyar öksürüklülerin içtimai 

Tehlikesi 
Bunların ölc.srirüp tülcıir

dtiklerini h~r zaman gÖ"Ü· 
rüz. Bir çok h!ldmlu hu 
m'!sele ile meşgul uluqorlar. 
(landuzi) ile (Het.r:) bu 
öksürüklü ihtiyarların, ço 
cuklar ve bilhassa memede
ki çoculclar için biiyük bir 
te'ılike oldukt rını ileri sii
rügorlrır. 

{ H:ılbron) oe (Pıtez) 
dah,ı ziy "de ihtigat göste
rerek, tükiirükfuin dikkatle 

muagene olunm-:ısı ldıımg~l
diğini. Jale.at orftıda hiç bir 
m'l "ul sebeb gole iken, bü 
türı öksfiraklü ilıtigarlcırm, 
ya/cininde buluna:nlori tela 
şe dıişiirr.nk. hu fJerern 

m zrıun.'arı tl.ıa/ında : Bir 
ho'j uk husull! getirilmui 

dtfa yopılması laıımdır. 
Fakat hal,am muayenesi 

bir miisbet çıkınca: büyük 
lc1gmeti varsada. menfi çı· 

kars7, hiç hir ff1gdası gole: 
dur. Çünkü 'il~rem s11yrirıı 
yaptığı halde, 6slgalft mu 
ayenesmın urun z~mafl 
menfi kaldığı, çok v:ılcitiir: 
Bundan başka: Koh bosilt 
haklcuıda tLa mtı.lum11tınt'1 

gitti/cet! geni,Iernelct~dir. Ba 
basilin. lc.lasik olan şelcfifl• 
dtn başka, sıhülücü oir t•1

" 

kım ıekilleri de olduju bir 
ha~ik:>tı ft>nniye ılir. 

M.:Jruf şekilde olan c;jef 

vereminin yan nda, ştfc/İ 
kendine mahsas fl!rem/er 
de t1ardır. Bu hususa ait 
iki büyük profösörün, hafla 
ait müşahedelerini burad• 
zılcretmelc faydalı o/flf· 

Bu ilc.i doktor nefes darlı· 
ğına tutulmuş bir gırıf 
htrstagı, müşahadt-, altıtıa 
almışlar. Ba hastanın jal· 
gamında Koh basili bola· 
mamışler. Fak «t hu baltanı· 
dan kobaya, telkih, guptık: .,,,, 
lurı zaman, oasil o/aı 
ıörmişll!r. 

Görülügorlci: ö!csürükl~ 
ihtiyarların sari mesele~; 
uzadıkccı: lcarı~ılc bir şek1 

'I b'' almaktadır. Tam fenni ~ 
neticl!ye v :ıra bilmek içtlt 
yapzlacağı mutad ol11tı, MI 
dürlü mu ıgent!lerden sorı'' 
balıamtla 6u suretle, Jı 
basii aramaja ihtiyaç 9af· 

dır. 

F"kat: ameli diiıünaL~· 
le '"k - "k.i . ,·Jıll' ce o ursa, o suru " ; 

garların sarı olabilecelclel 
I ,. 

ni, farz etm~lc. fle brı ı"' k 

3 -

caiz olmadığını sögle!Jorlar. 
{RıMt) 'Ve {Lefran) bir bü. 

gük babanın, yalı.at eude 
yoşagan ihtiyar bir emelc
darın, bilmegerelc çoculclara 
verem aşıladıklarını bir dü
zige flaka, zik.r ederek an
latmaktadırlar. legrcn ih· 
tigar iiksürüklülerll!, dolu 
olan tedavi hanelerde. çalı
şr.m memurların arasznd11 
veremt1 aşılanmış müteaddit 
fJıAkalar göJtermektedir. 
Ltgran, cıger istükasına 
ujrayanların yüzde L 7 j çü 
verem. yahut şüpheli o du 
;una kanidir. 330 ihtiyarın 
cesetll!rinde gaptıjı olopsidl! 
yüzde ı 9 zu vuemd~n. öL
dujü neticesine varmıştır. 
Bol nıikttırda baltam tükü
ren bir ihtigarın, lcarıısıntla 
hu ihtiyarın mikroplu olup 
olmadıjım, sormalc lazımdır. 
Radyoloji, ve sair usuller, 
fok mütehavvil oldujundan 
ttşlıis ıoe öksürüklü clatigar. 
Lara karşı al11c-.ığzmız bu 
usuller iLe, gapd.:ın muag ı

nelere ;stinat ettirmeyiz. 
Son oiaral<. bir baltam 
mu.ıyenesi k.a,ıt lci : Koh 
basıli ele geçe bitmek için, 
bu mu.ıgenenin, (10 - 20) 

z.igege töre, tedôir al"'~,, 
lazımdır. (Ser jan) ile (Kırt L' 
lcigl!} tiire, 111.ınların da b~, 
ıam halindeki if razt1tı. • 
ıal olarak. ıöstnilen, fla~ı 
tanın balıamı ~ibi, 1" 

ihtimali fJardır , 

4 .. 

Doktor Kaıım Galef 

nin önüne gelince oturanlara tebessilmle selaoı "et 
- Buyurun müdür bey. 
Hüseyin sesleniyordu, 

Sağ ol. Biraz işim var da ..• 
- Canım bir acı kahvemizi iç. 

eli· 

- Başka zaman inşallah. ıeJJİ" 
Müdür yürüdü. Hüseyin, hiddetinden iskeOl. ;ı>e 

kenarından hasır kopardı. Kahvedekiler birbır 

~ll a 

( 
l~u 

dolu 
~i kö 
qltın 

'Yokt 
ı~tan 
Ve 

bakışarak güldüler. l y~ 

.. .. H~se~i~, ~~şla~ını çatarak arkaya baktı.': :et' L· 
guluşlerın ızı hala yüzlerde okunuyordu. Sanki ~ııı r, iki 

kes: ''Nihayet seni de yere vurdular ya 1 Ya.Ş~oP '.ç~ıu 
yeni müdür,, diyordu. Doksandokuzluk tesbibiJ1l ~'dde 
yapıp avucunda ezdi. eıe" 'rı;rl\lı: 

Hüseyinin, müdürün yanına gitmediğini ~ete• ''t te 

halk, sevinç içindeydi. Dedikodu başlamıştı bi~ ısı>'' ~ı t! 
"Müdürün Hüseyini koğduğunu, yanına soknıa 1 

orU' ~ · 1-i 
fakir fukaraya azap verdiği için nahiyeden de ',~ ttlb; 

leceğini,, konuşuyorlardı. Hüseyinin adamları "1',tf1 h -~~ı 
duyduklarını ona yetiştiriyorlardı. O. yüıleriııe IJir 

flrkası var d 
1 
~-ç 

~~it 
~Uıı 

~i b, 

"'· 
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HALKEV. KÖYCÜLÜK KOLU 

Meyva ağaçlarının en mühim düşmanların- ( kurtlu oldukları anlaşılacaktır. İki santim kadar 
biri de muzır böcekler 11 momoçlar,, dır. Bunlar uzunluğunda olan bu tırtıllar ilkin beyazken git 
eın dalına, yaprağına. köküne, gövdesine, çi- gide kırmızıya çalar bir renk alırlar. 

~İne ve meyvasma tebelltş o.urlar ve rnühim M~yvanın içinde görünen bu momoçlar ilk 
\tlar da yapabilirler. Nitekim momoçların bu baharda, çiçek zamanında uçuşan gümüşü ren
arfarı hepimizin de malumudur. ginde bazı kelebeklerin çiftleştikten sonra bırak-
Şimdi elma mevsimidir. Bu sırada elma ağaç- tıklan yumurtalardan türemişlerdir. 
~ın dibine varılırsa yerde bir çok meyvalar Muzır olan bu n1omoçlardan meyvaları kur
iilecektir. Bunlar ayni ağaçtan düşen meyva- tarmak lazımdır. Bunun İçin de yapılabilecek şey
~ır. Vaktinden evvel yere düşmüş olan bu ler, kısaca, şunlardan ibarettir: 
Vaların çakı ile yarılıp ta içlerine bakılırsa 1 - Düşen meyvaları yerde bırakmama\ 

toplayıp hayvanlara yedirmek, bu suretle mo
moçJarın yerde kabuk ve yosunlar arasında ko
za yapmalarına engel olmak. 

2 - Efma ağaçlarının gövdeleri e ve kalın 
dallarına ekin sapları, eski çuval, çul gibi şeyler 

1 
sarmak ve ara s1ra bunları çozüp kaynar suya 
daldırmak veya yakmak. Böylelikle saplar arası
na, çuvalların altına, içine gelip koza yapan mo-
moçları öldürmüş olmak. 

1 
3 - Ağaçların kabuklarını kışın kiı eçle 

badana etmek. 
4 - Ağaçları çiçek açmağa başlar başla

maz hemen vakıt kaybetmeden zehirli bir ilaçla 
1 ilaçlamak. ' Kaz m BULUTA Y 

lbU K cu V aa m ~aa ~ 

~
0

1fil ifil~ D 

~ .. Köylerde kuyu ağızlarını bir arşın yük- ler bunun kötçlüklerini anlatmakla bit~remeyiz. Fışkı gübre ve sidik kokusu içinde bunalmış 
bir havayı eme eine yarenlik yapılır mı ? bunun 
neresinde hoşluk ve keyif vardır. 

; 1~inde bilezik ve etrafım iki metre eninde 
ı ~lı döşeme ile çevirmek. 
r (Köy kanunu ınadde 13 fıkra 3) · 

aunun sebebi de kuyudan çıkan sularla kah-
~ tr\ızı doldururken veya hayvan sularken ta 
ı v, etrafa yayılan su ve topraktaki bütün 
r· ~lcri kirleri mikropları yutarak tekrar sıza

Tarihin ilk devr~lerinde henüz medeniye' İn 
açılıp saçılmadığı zamsn'arda insanlarla hayvan
lar bir arada oturur yatar kalkarlardı. Medeni
yet ilerledikçe insanlar kendilerinin rahat sağ ve 
sağlam yaşayabilmelerin;n çarelerini aradılar. Ev
ler odalar yapıldı. 

Hoşluğu ve keyfi bir tarafa bırakarak bunun 
vücudumuz için olan zararlarını; bize aşılayacağı 
ve bulaştıracağı hastahklaı ı hiç düşündünüz mü? 
Kitabı okudukça birer birer bunlar da anlayacak 
ve öğreneceksiniz. 

kuyuya gidip, suyu bulaştırmasın. İşte bunu 
,. bl't\ek için köy kanunuınuz yukarıdaki madde 

~ kötülüğün önünü almak istemektedir. 
~er .halde çok dikkat edilmesi ve en yakın 
lta yerine getirilmesi lazım gelen bir işde 
Qr • 

§ 
ı· i .. Evlerde odalarda ahırları dıvarla birbi

~tl ayırmak. 

1 
(Köy kanunu madde 13 fıkra 4) 

~~un ve sert geçen yerlerde orta ve doğu 
~·()ludaki köylerimizin bir çoğunda yüzlerce 
1 köy evlerinde insanlarla hayvanlar aynı 
qltında barınırlar. Hatta aralarında bir dıvar 
·~oktur. Hayvanın vücudundan yayılacak sı
~kta.n istifade ederek evini ve odasını. da ıs~t
ve az yakacak sarf etmek düşüncesındedır-

'I. Hırsızlık 
lı '·ıı.a.ç haftadan beri ş•hrimize 

ıı1 ~ 11 %eki adında bir eli 
tıef' b,1tıı1: e-::lerek: eyleri soy· 

- it 'L ııf' , 1 1lİ cvdeıı bir kaç boh 
tOP tiÇ:ıılcJı~ı anla~ılmış ve za-

~ d.Jetıi tal:ibi netibesi tıcç 
~ ~lt(j~akalannralc çaldı~ı eşya 

eı_.e• ''it tte adliyeye verila:.iştir 
C ~ ıeçeolcrd" Nıy~zi n 
~ıı': ~'. lerıi çır- ğı Adlıye b2ş 
.. ntl' \ ıli'••nın ütuleame< üzre 
"ılı' tb' t1'' " ••elerjni ı:lmıı ve sa 
,. -" ''k 1 "'ff &• a anmıştır. 

ır kamyon 

devrildi 
~.ç - o ~İt rua evvel •tirmen 

bııı11 ltıı.tyoa devrilmiı, İ· 
~.i b•rı nç çocuktan biri 

~ki lfıf cı yarıl11mıı. kam. 
''•ıttır. 

Bnştarafı 1 de 

az değildi. 
Karadeniz /ayılarında 

köylerin vaziyeti dağımkt1r. 

Bunun ıçin köylü il toplu 
temas ancak bu şekilde 

mümkündür. Esasen köylü 
bu imkam düşünmüş ve 
toplanma ihtiyacını göz ö
nünde tutmuştur: Yılm belli 
günlerinde. belli yerlerde 
dernekler kurulur- Katırka · 
yada. 7 on yada olduğu gibi .. 
Bu derneklerde hem içtimai 
hem iktisadi temaslar ya
pılır. Bir gün, bazan iki 
hatta üç gün toplu bir hal· 
de hoş vakıf geçirilir. Fakat 
buralarda hiçbir telkin ya· 
pılamaz ,· köylü kendi k~n · 

Binaenaleyh artık eski zan1amn iptidai insan 
ları gibi hayvanlarla beraber yatmanın pek yan
lış bir şey olduğunu bilerek evlerimizin ağır kıs
milc oturdugumuz kısmı ayırmalıyız. 

Hatta bize kalsa evlerle ahırları bile ayırınız 
diyeceğiz. Fakat henüz istediğimiz kadar köylü
lerim z zengin değildir. Fakat inanıyoruz ki on
ların keselerinin bollaşacağı zamanlar çok uzak 
da değildir. 

Şu halde köy kanununun bu emride bizim 
iyiliğimiz hesabına yapılmış değerli bir kqmuta
dan başka bir şey değildir. l(öyü e yeni bir ev 
yaptıracak hemşeri kasaba hekiminden bir örnek 
istemelidir. Veya hükumetin yeni yapt~rdığı göç
men evlerini seçmelidir. Muht rda ~öyde gelişi 
güzel evler yapılmasına mani olmalıdır. 

O zaman evlerle ahırları tamamen ayrı yapılı 
olarak yaptıracağız. şimdilik yapacağımız acele 
tedbir. 

5 - Köyün her evinde üstü kapalı ve kuyulu 
veya lağımlı bir hhla yapmak ve köyün münasip 
bir yerinde herkes için kuyusu kapalı vey lağım
lı bir hela yapmak. 

Hayvanların barındıkları yerler ile insanların 
barındıkları yerleri bir çatı altında da olsa hiç ol
mazsa sağlam dıvarla ayırmaktır. 

Doğu Anadolu köylerinde çok rağbelte olan 
ah-r o=ialarını artık tamamen kaldırmanın sırası 

(Köy kanunu madde 13 fikra 3) 
Vöylerimizin en büyük derdi ve yarası hela

sızlıktır. Köy kanunu bunu düşünerek yukarıki 
komutayi vermiştir. Köy bir dağ başı değildir. 

gelmiştir. • 

Ruknettin Fethi Olcaytuğ 
( Köyümün Doktoru itahından ) 

- Devam edecek -

Korma Köy Derneği 
dine haşırneşir olur. Hal- 1 Dernek. lstikl81 marşı miştir. Köylülerimiz kendi 
buki Halkevi için böyle fır 1 ile yapılan bayrak töreni ile aralarmda horonlar oyna-
satlardan is/ifade etmek ve aç!lmıştır. mışlardır. 
yeni flrsatl'!r yaratmak çok Halkevi Başkam Cemal Bütün bunlardan başka 
Jazımdu. işte Dernek f:kri Karahamn açış söylevinden Çukurçayır köyünden evle 
bu oluştan doğmuştur. sonra yanm Osman piyesi necek bir kızın muracaatı 

Kaza merkezlerindeki temsil edilmiş Köylülerimiz kabul edilmiştir. Bu. babası 
Ha!kevleri pazar günleri bunu alaka ile takip etmiş· istiklal harbinde şehit ol· 

. ' köylülerin kendı ayaklar1na miş/erdir. Bundan başka 6.5 muş Binnazdu. Kendisine 
gelmesinden şüphesiz isti- hasta muayene edilmiş 41 25 lirallk çeyiz yardırr:ı ya
fade edeceklerdir , fakat nin reçetesi yapılmıştır. pılacak. düğün masrafma 
köy/ü'tü kendi muhiti içinde Köylü kadınlara çocuk iştirak edilecek ve nikah 
görmek ve aydınlatmak. her bakımı hakkında bilgi ve· töreni Halkevinde yapıla· 
zaman ve her yerde daha rilmiştir .. Köylülerle aynca cakllr. 
f aydalıdlf. konuşmalar yapılmış, müka· Bu işler her halde azım 

Korma derneğine 17 • 18 fat/I k1r koşusu tertip edil· sanmfYacak derecededir. 
köy iştirak etmiştir. Kadm miş, kitap. gazete ve mec- iğne ile kuyu kazar gibi iş 
erkek 500 den çok köylü mua dağıtılmışt1r. Bando görmüyoruz: Dernak yerine 
şoymak mümkündü {11uhtclif parcalar diol~t· atobyi/erle nittik. Banda, 

-

sesi neşe, doktorun eli sağ· 
/Jk. hatibin ağzı telkin yaptı. 

Valimizin önünde horon 
yapan bir halkanın birkaç 
ferdi kendilerini sevinç
ten yere çaliyorlardı. Vali
mizi çok memnun eden bu 
müsbet tezuhür şüphesiz 
içten geliyordu. köylü bu 
neşeye ancak Cumhuriyet 
devrinin verdiği emniyet 
havası içinde kavuşmuştur. 

Demelioğlu tepesinin ye
şil bağnndan yükselen al 
bayrak güzel güzel dalga
lamyordu : gördüklerinden 
o da memnun ve mesuttu .. 

HaKkt Tuncay 
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Gayrimenkul Satış Artırması 
Solt11~1 CiHİ M.No: M.2. Multam•en K. Lira• 

F.•lti (kiliae) yeni 1 N; Araa 111 150 U>O 
Çulha 
Sofu oflu 81 30 20 

,, 
,, 

Eski (kilise) yeni 1. N. Çalha 112 'iO ıoo 
,, 

" 
Eski (Sotba) yeoi Reıalliye 54 30 lı!O 

,, .. 
Sofu otlu 80 30 20 ,, 

" Hallaç 173 •O 40 
,, 

" Bahcevaa 20,21 50 50 
,, 

" Etki babcevH yeni Çulha 18 10 6 
;. 

" 
Defterdarlıktan : ,, 

., 
•• 

Gehı orlu 
,. 
,, 

Ca•İ arılıfı 
Yeai cı•i 

Mafau 
•• 

FHkaai tabtaai 
mat aza 
Mafau 

• 45 21 
40 2 

41 4 

7 1 
32 ll 

200 
-100 

500 

200 

.. 
it 

" 

ı,.· 

Yukarda cinı ve evıafı yazılı rayrimeakuller 1) -9-939 taribindea itibaren itir ay içiad• dd•t 
delleri pe,in ödenmelt şartlle ve pa.z:arlık ıuretile mülltiyetleri ıatılacaktır. Talip olanların bu -~, 
içinde yü.z:de 7,5 teminat akçalarile birlik.te Defterdarlıltta toplıaıcılt ltomiıyoııa aüucaatları ~ 

---icar artlrma - - - İlaç eksiltm~si- ·- · Heİa. inşaat ekıiJtoıeSI .. 
,, 
,. Sıra •ıfuaJar 

.. ,, 
,, •• 
,; 

" ,, ,, 
,, ,, 
•• Alı~ ha•a• 

Çarıı Sipabı 
JCaaı••t• UıHMkak 

,. ,. 
Kava~ Ayaaofya 
••ydaa 

.. .. 

" lair bap haaHİ• 
3 H. ı. Hi" .. ıi 
maf ızanıo 3 H. de 
1 biıı,,ai 

" " Mataza 

" Matasa ve yaııbaae 

Araa 
Mafau 
Abat p Dikit la .. 
T arlaaıa 26 biaıede 
24 lııiıH itibarile 
1152 lııi11ede 146 
biı .. ıi 

" 
,, 

212 48 

209 'l 
210 , .. 
206 3-l 
207 36 
~08 38 

40 
2998·1 
11 2 
23 85 
22 gS 

) 
) 
) 
) 
M.2.S7 ,-15 

U•ıııa No. M.2. 
272 6428 

270 2755 

250 
700 

!00 

250 

a 
1 

hiasede 
biaHIİ 

,, 
,, 

.. .. 
R. 

temdidi Vilayet Daiıııi Enen- Vilayet Daimi _f.~~:; 
meninden : menın"" 

Vilayet Daimi Encü- Memlelcet hastaneıini11 tik " ,, 

2300: 3 biucde 1 R. 
meninden : 939 senesi 99 leeıltm ilaç M•rlcez lsmıt P'1' 071 

Hususi Muhasebenin Mıı- ihtiqacı 1803 lir• 76 kuruş olc.•lrııula inıa olıınactık //İ 
50 

360 
200 
200 

200 

80 

biaaeıi 
hittin mahalltui geni sokak- muhammen heceliglı •• lire 83 iuraı lce#f bıJI * 

.~· talci 37 No: lu ma;azuının 21-9 939 t.rilıine ~atan per- helalar 2490 ıaıılı k•"'ı"~ 
M. bir senelik icar bedeli olo11 ıembı tünü saet 15 ce Vi · 46 ıncı m1Jtltleıi11in (8) ;;1 

(60) lira üzerinden arttırma /dqtt naafr.amında toplana- resine tevfilc•• 1-l·f ..ı· 
cak olan Daimi Encümende rı'''' müddeti on tün temdit edil- tarihine t 1 s:ıdü/ıdtn P'. 'dit 

• • ,,1 kle ilıal~si qapılmak üzre 21 L. ıu-nu· •aat 15 J. Vııl'ı'ı• mıştır. ır:uıva at teminatı u... • •• ,. 
gün müddFtle rçılc t>ksilt- /ti l 

(-150) kuruştur. 18-9-939 meğe konulmuştur. iste/eli- makamında toplanac• /ık· •rı 

1 
tarihine çatan pazattesi ıa- /erin hergün Encamtn kalı- Dainai Enciimtnd•P"'''·ı1' 

" 

Defterdarlıktan •. ot IS Je Viltiget makamın- minele me'llcud listesini ıör- la ihalesi !Japılmo~ 0

1~ ,. 
1 da toplanacak olaR Daimf meleri vı talip olanların 1 ~ ı•n ntüdtlıtl• ıkJılt; ~ ti 

Yultar4ı cin• Yt evıafı şartaaaeleriae ilişik evrakta hudut ve aaireleri yazılı rayrimenkullcria Encümendt!. ih1lısi gapıltı- 139 lirll 80 karuş/ulc. mu- konııllfluştıır. lstılc/ilırt 'fi 
be4elleri ptfİD ödu••lt t .. rtil• 30 a.939 tarihiadea itibaren 15 rüa müddetle ve açık artırma uıulile caktır. lıteklilerin muvak. fJakkıt te'minat makbuz 9C· lira 46 lcuru,lulc ,,,_, t/ı 
aiJlıdyatJeri eatlıta çıkarılaııbr. Talip olanların yllzde 7,5 dipozito akçılarile birlikte ihale günü olan 

1 
kat teminatlarile Encümene ya banlca melctiipleriylr En- malcllıız eega bank• "'J'' ·~ 

H - 9 -919 perı••~• rlal ıaat 15 de Defterdarlıkta toplıınıcalt koaiıyona müracaatları. <! • -! - ti 3 at[,rrıı·/.ı 
-----------------------------------~-m_u_r_a.;.,ca_c_~_r_ı_. ----- ~m:_ne müracaat/arı. -.f t•pfarig/e mmractı~ I[ 

Mercimek eksiltmesi Nohut eksiltmesi Müs~irat bayilerine 
Erzincan satınalma komisyonundan : Erzincan satın alma komisyonundan : . Trabzon inhisarlar başmüdürlüğünden: 

1 - Tr•iz•• 1•r11iz•11•11ıı11 1. T•,,ln baııni•n Eı- ! ! - Trabzora g:ırnizo.,unun 1. Teırin /,aşından EJ- Bazı iagiler 6iroıları sa;alc. hrıt1a tlala,larınl.• 1~ 
141 ••11••• lcatl•r ilttiı•cı ı,ı,. 10 6in lcil• mercimek •rılc tul .sollcııuı lcadar ihtiyacı için 10 bi71 kilo nolarıt açılc hudn ı• içirtlı ıo;utaralc ıiıelerJılci atilt.d üıerittİ~'j 
•lıılltme•• lcort•l111uıt•r. ılcıiltmegı lconulmu,tur. l f. ti J f l J t '-t /.J '-l ı " 

2 
;, u lı L J ı· L • ı· · 7 . 2 - Molaammen b~drli bin lir• ilk tımi11atı 75 lira ıı 1 ıya •r•a• cız • 11

•• ıa ma" • 
0 ııu" "' 

- "'u 81111111~ ••u• 1 ~uı ıra ille t•mın~tı 5 ııracır 3 - Elcsiltme 23 Ev/UZ 939 Cıımarteıi ıtıal 10 tla alınmı,tır. t 
J - Elcılltmeıı 2J Evlul jJ9 Cumarttsı saat 12 tle Ersincan sa. al. kom. do.dır. B•gil ~ri11 rrlc•bet v• mi,ıırilcrlai ,,..,,.,..,. .' /ı e 

Er•i•~ntlll ••· el. lı•m. Jadır. 4 - Şartnamesi ve evıo.fı lcalordullun tekmil ıar- ı•gesinı mata/ ola11 ha so;utma iıinJın dol•gı jır',ı ~/ 
4 - Şart11a11111i •• ıvıefı lcolortlunrın tıkmil t•r- nisenlarıntla mıecuttur. J-4 ıişılırtlıki eti/cet iHrintlı •••ılı fiıatlardan f•ıl' ,ı l 

1tiao11l•rıntJ,K,, •• .,,,.fttızr. 1 k 1 J _" Kuru fasulya eLsı·ıtmesı' ıatmtıgac•lclarırtılt .,. hır hıuııi 6ir ••Ô•''• "'''' :.,,, i~ 
• • it o/sura lıiçbir zam gapm•ıacekları11ın •• ci;er ,.1c •. /,eı• ~o 

uru asu ya e Si tmesı Erzincan satınalma komisyonundan : t!Utıir içkilerin dı ag11ı lr.o.yd ,,, ıart •ltıntltı ı•'' ,•'' 
Erzincan satınal•a komisyonundan: 1 - Tnıb•on ıarnizonunurı. ı. Teşrin başından :.y- lıırını1t ve ftultuıno. sata•l•rın °1111ilikt•11 çılcart~ılı& J ~ 

ı·ı k J 'h 21 b k l le ~ l rının 6ilinm11i ilin ol••ur. 2.....-
1 - Btı,6art 1•nli••n•11u11 1. Tıırin l"ıııntlrı11 Ey- u sonuna auar ' tigrcı için in i o ur• ıasn ya J 

1 l ,_ J la 21 L k ~ 1 •eık ılcsiltm•ff• lconm11ıtur. B 1 t • 1 • h kk rıo~ 4 1• 11•1t• ~•••' i ti••cı içi,. rıin ilo /c.,u 14'" g• 2 - Mahommın bedeli 1995 lira ille teminatı 749 QCQ arın emız enm9SI Q I .,,1 1/uilt11ug• lco11mu,tıır. 
· 1 - Mala•,,.,,..,. 6ıd•li JJOO lira ille tımi••tı 247 lir• 63 lcuraıt•r. Belediye Riyasetinden : · /ıj• 
lira SO iurrışlar. J - Elcıiltme 2J Eglul 939 Cu 'll•rtesi saat 1 O tl• Brl•tligı "•••nu11ıı11 15 inci naatld11ini• 21 ;,,eı,.jl 

Er•inc•nc• ıa. •l. lcom. dadır. bit " 1 
J - Elcıiltmtıi 22-9-S.39 C•m• ıanii s.•t 11 "• Er- r•ıı mucibine• ••ntın ,,.1cua11• mın ecıce/c ,... k'''1 

•illean Se. al. ie11t. tlatlır. 4 - Şartnomesi ve ••Stıfı kolordunun telcmi/ ıarni- lesinden al•r•k •ecliıi /Jeletligece itti/••• ol•n•" ııf 
so11/arıntla menctıttur. J-4 l rfll 4 - Ş.rtna1'1e "' HJl•fı lcolorJunun telcmil ıtırni- icalıın.ı tıvfika11 Bıledigıc• 6ir (Bacaları temi~ 1 

.. ,.1.,,,. •• ,,.,•e•"•'· ,_4 Bulgur eksiltmesi 1cuatı} 1curaldu;u et1eı,. de uan oıunmu,tu. ..~ı 

M • k k · ıt • Şehir dahilindı t1ukuıı multtemtl ganıuıltıfl 1;,ı ercıme e Si meSI Erzincan satınalma komisyonundan: mek içın bad•ma b• tışlcilit taı,, fl•kıı 6utsu,. ;a ·~ ı. 
Erzincan satınalma komisyonundan : 1 - Trab~on ıarnizonunurı /. Teıritt başından Eg- do;ru,an do;rug• fll m•11tıız•m•n ,,..ıuılltita talı~' si 'k 

1 _ Bag6art ıarnisot1•n•,. 1. Teırin başınd•n E!J- lul ıanuna lcad•r ihtiyacı için 31 h 'n kilo bulıur açık lerek baca trşlcildtı11ı haiı olan iter Hl t11 her ıııtJ's ffl ~ 
lil ••,.••• icat/er ilatigtıcı iıin 2 ? hin Jc;/o mercimılc aıılc eluiltmege ko11ulmu#ur. nin bactıl•rı tımfalettirilecejinden 'Tlezlcür teşkiltit1ill'i 

' 2 - Mulıammtn 6tdeli 29' 1 lira ille teminatı 220 ' h - / ld'lcl · d k•"" · •kıill•ııı lro•m•,tur. lira 88 lcara,trır. sup.arının cz11e ve mueueıe ere ıe ı erın ı j//I 
2 - M•lt•m1'1ın 6ed•li 2200 lira ille temi11•tı 165 3 Ele E l I 9 C teshildt ıöıterilırık mııaıyen olan ücret '"""' j/ llı- Jır. - ıiltme 23 Y 4 3g umartesi saat 9 de bacalarını temizlettirmderi lüzuma ilan olun•f· ı 

- Erzincantla ıtı. al lcom, dadır. - L::f 
J - Elcıilt11111i 12.1.119 Camo tünü ıaat 10 30 "· 4 - Ştırtnamt ve e'Psllfl kolordunun tekmil ı•rni- Nakliyat eksiltme';/, 

Ersiıte•ra ••· el. lcoM. tlatlır. •onı,.Ja mıfJcuttar. 3 - 4 
4 - S•rt11eme v• lfJSll/l lcolortl•nlln telc11til ı•rni· ·--------·--------- İnhisarlar Bacmüdürlügv ünd•~.' 

••ıeları11tic •••c•tt•r, 3 ti T k 1 ., ,.,, 
B 

ereyoğ Ve yumurta e Sİ tmeSİ Tr"bzontlan Karı müst•kil Müdürliijüle Sı~ i Ulgur eksiltmesi TRABZON VEREM MÜCADELE DJSPANSERJ inhisarlar iduruine sevk "' buralardan Trohı"" k" 
E · l L d BAŞHEK!MLJGlf\ DEN .· ediltcelc 286 cıe diitr kaza iJarelerine ıönJeri./t&8t J.! 
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