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~ Başvekilimizin i fHorb T ebliğil Toplanıyor. 
Samsun ofiı idaresi tuttuğu bu savsaklama yo. ~ Beyanatı ı Beş günden beri viliye· 

iaşe işlerimiz 

J_unda devam edip gittiğine göre Tıabzonun hiç ~:; v E ~' Doğu cephesin- timizin her tara!ında yeni 
l - ~3 ~I d h fındık mahsulüuu tspJanma· 

o mazsa ekmek ihtiyacını hafifletmek için istihsal t1 lngiliz basını ~· e mu arebe sına başlanmıştır. 
J:ölgelerinden buğday ve un ihracındaki mahalli !; T k ~ '. Berlin 13 ( a, a. ) - Bazi yerlerde, küçük ve 
---- • • t+J ay mis Diyor i t•) Reswi tebliğ: Rus kıta- orta bahçelerde 100 kuruşa 
Yasakların kaldırılması kanüabmızce tezelden Londra 13 (a. a.} 1 Jarının inatçı mukavemetle. kadar amele tedariki müm· 

alınacak tedb" l · b d l J"d' İngiliz bası n.ı Türkiye rine rafımen cenup kesimin küe olmakta ise de büyük 
ır erın en aşın a ge me 1 ır, Başvekili Saraçogy Junun bü- d d·· · bahçelerde amele uzaklardan _ _ __ e uşman g e r ı a tıimış, , y, 

. Yeni hükumetimizin , Trabzon, va.tanın hu yük millet meclisindeki son üslerile muvasalası kesilen gelcıguıden 150 kuı-uştan 
ıaşe hakımıaıdan a! dığı ytni bubat istihsal eden bir par· beyanatını hararetle tasvip bir grup yok edilmiştir. aşa~ı Y~~m:ye ile am.ele te· 
kararların memlekt.tin her çası olmadığlna göre_, öte etmektıc:dir. Taymis, bu bu Şimal kafkasyanın aahil darık edılememektedır. 
tarafında b i r mc.mnunluk den beri ekmeklik ve ye. susta diyor ki : Beklendiği çevresinde açaklarda ve kerç 
havası uyandumış olduğuna meklik ibtayacıoı, memleke- gibi Saraçoğlu hükumeti, boğazın .:la düşmanın deniz 
şüpbe yoktur. tin ist:bsal bölgelerinden kendisiDden evvelki kabiı.e- kuvvetlerinden bir sahil ge-
~ Hububat fiatlarının , celbetmektc ve bu suretle nin siyasetini takip edecek misi bahrılmış, bir çok şi · 

mustabsili tatmin edebilecek maişet hususunda asla yor· tir. Büyük millet meclisinin teplerde ve liç taşıt gemisin 
bir hadde çakarılması, ordu luk cekmemekte idi. Geçen yeni hükumeti karşıJayış de yangın çıkarılmıştır. 
nun ve bazı buyük şeb.irle seneden beri, yemeklik ibti şekli son derece s.amimi ol- Volga - Don arasında 
rin İafe karşılığı olmak ü yaçlarından sarfınazar, sa- muştur. Saraçoğlu ' memle- aruı kazanılmıştı!". 
~.ere devletin satın ala~agı dece eli meği de ofıs idare ketinde çok ' sevilmiştir. o· Voronej kesiminde mu-
"1 2c.. ı d' k harebenin şiddeti artmak-ıo .J tıdtn sonra o:.üstah sinin elınde kalmış, ofıs İş · nun için ır i, programını 
ııtın elinde kalan hububatın lerınin ı d · tatbik mevkiine koyark~n tadır düşmanın ' tankların 
h' b y<uun a gıtruemesın yardimi!e yaptığı şaşırtma 
ıç ir hat bırıimeksızın d n a 1 - yardımına nail olacaktır. s b T c 2 man zaman o dugu taarruzları Alman uçak teş-
er estçe satılabı!meıını·n gıbı· ha- 'a da k k t b M i h v e r kuvvetlerinin e • c me ı~ ı - killerinİl\ hücum ile püskür· 
•aı tutulnıa~ı. bunaan baş kakı lJO gram üzerinden Mısır ve Kafkasyada orta. tülmüştür. 

kil, daha ör.u.dtn el konan yürüyüp gllmekte bulunmuş, şarkın kapılarına dayandığı 11-12 Ağustosta 234 
llladdeltrı· n serbest bırakı'. ı. bı'r sırada her bangı' bı'r 

1 n.Öytüye gelince, yine ofısio Rus b.nkı tahrip edilmiştir. 
nıaaı yo'unda ı b taarruz ve tehdide mukave· · • aıınan, ve u toplama ve dagıtma ışlerıa I~menin cenup doğusunda 

suretle alım aatım ışlerıni daha dc!iı kararsızlık ve ahenk- met hakkındaki Türk az- Ruslar neticesiz hücumları
ııyade iktıaat kanuniannın sizlık dolayısıte gc1en istib. .. minin belirtilmesi, Türkiye· nı yeniden tekrarlamışlardır 
hukucnlerine bıtakan tedbir- kak azhgından ve _daha nin günün ~i~inde .bir baskı Bir düşman grupu yok edil· 
ler • Önümüzdeki günlerin sonra tevzi işlerinın dahı k~rşısın~a. egılecegı ve şark miş , 161 Rus uçağı düşü 
arkamızda bıraktıgımız gü~- yolunda gıtmemesinden, büs mılletlerının de bu suretle rülmüştür. 
lerden çok daha terahJ.ık bütün seM ve pı!rı~an ka~- Arkası 2 de ----

Veren bar hava içiode ~eçe• mıştır. Mu·· nı·r Serdar Vasıf Çakmur 
bıleceği kana~tını bt.hrtmek Memleketin her tara. Toprak mahsulleri Ofi· 
te ve .ancak bu tedbirierin fıoda, bububatıo henüz id· Akçaabat (Hususi) Te si satış müdürü Vasıf Çak· 
bazı sivri _tarafıarı da var· rak t:t\lg.\ bar mevaimde bu davi edilmek üzre bir müd · mur Samsun yo!ile şehri 
du ki, muhterem Saraçoi- luııuyoruz. öy,eyken gelea dettenberi lstaabulda bulu· mize gelmış ve üç gün kal-
lunun dedıkleri gıbi, onla- vapurlardan SOu-lOOU çu nan Belediye reisimiz Münir dıktan sonra Erzuruma git· 
tın da elb tt k ·· Serdar kazamıza gelmiQtir. mı'<'t/r. .. e e ı lorpüıen· val un beklerk.en, geie gele -ı: .. 

inesi lazım gelmektedar. luO çuvalla karşuaşıp git-

Blzim edindığimiz ma- mekteyız. Sanki Sam~unıa 
lunıat ve _ kanaate ğöre Trabzton arasır.da her gün 
942 bububat rckolte~ız, bi; bir vapur iılemekte ve sanki 
kere şu tanzim ve sevk iş· ekmekhk ıhtiyaçlarımız -
leri ...ı·· 1 ...ı · k "uzen enaı ten sonra Samsunda olduğu gibi •iÜDii 
çektiğimiz ııkıntılara aıl~ gunüııe temin edılmektedir 1. 
Yer vermiyecek bir durnm· 
dadır . 

Yer Sarsıntısı 
llnkara - 1J ( a. a. ) Dün gece ve bugün sabahm 

ilk saatler.nde, garbi flnadolunun b:Jtl kısımlarmda, 
İzmir, Babkı:sir ve likhisarda yer sarsmtısı hissedtlmiştir, 
Sarsmtı, lzmirde oldukça şiddetli olmuşsa da zararsız 
geçmiştir. 

="""=-=== = 
ce t~zelden alınacak tedbir· 
lerin en başında gelmelidir. 

GELENLER 
Münevver rüccarlanmız· 

dan ve Belediye eıasmdan 

Tahsin Tüzer 
Ağır ceza reisimiz 

geldi 
Bursa C. Müdd~iumumf

liğmden Trabzon llğtr ceza 
reisliğine tayin olunan Boy 
Tahsin Tızer Karadı!niz va· 
purile şehrimize gelmiş. va
zifelerine başlamışf1t. Yeni 
Ağ1r ceza reisimiz/ hoşlar. 
başar1lar dileriz. 

Salih Esot 
Alperen 

Müddeiumumiıniz 
Bugün gidiyor 
Trabzon C. Müddeiumu· 

miliğinden Burwj C. Müd. 
deiumumili{Jine tayin olu
nan değerli hemşehrimiz 

Bay Salih Eıat ltlperen 
bugünkü Karadeniz vapur/
le şehrimizden ayr1lacakt1r. 

Muhitimizde çok sevil· 
miş ofan Salih E sat A lpa
rene iyi yolculuklar temen
ni eder yeni vazifelerinde· 
de muaf ftıkiyetlerini dileriz. 

Zeki Y ağmurdereli 
Şıhrimizin rıezih ıençlerin:

den tahrir arkadaşımı~ B. Zeki 
Ya;murdereli Askeri hizmeti fl· 
iligesini ifa eylemek. üıP.u bu· 
iÜn ki Karader.İ• 11apuru fle 
iz.mire hareket etmiştir. Arkad.a
şımıza iyi yolculuklar ve başa. 

rrlar dileriz. 
1 

y Geçen seneki fıat az
ıgından ve el konma ted . 
bırlerındtn nıüstahsil, malı
nı kaçırmak yolunu tutmuş 

Beş kaza mukezinden 
başka 35 bin nüfuslu bir 
vilayet m,.rkezi bulunan 
Trabzona üç günde bir 100 
b.a t La :.lUO çuval un sevk 

etmek ' doiruıu havalanan 
alabileceği işlerden değildir: 

Açık olan bakika t şu· 
dur: Köy, Kasaba ve şehir 
itibarile Trabıon ağır bir 
Iaşe zorluğu içindedir. Bu 
darlık karşısında yanı ba 
şımızdaki iıtibsal bölgele· 
rinden Trabzona kuı uçur · 
mamağa çahşmak iatihtaf 
edilen gayelere uyi'10 düş
mese gerektir. 

Tevfik Yunusoğlu, Hasan •--------------

Karanis Karadeniz vapur/le :• T AKVIMDEN .,1 
İstanbuldan şehrimize gel· 

arz • " ' taiep ve rekabet kanun 
larının hu·· k.. l . h . . d . um erı arıcın e 
gızlide . ı· n gaz ıye yapılan sa· 

ftışlarla da pek tabii olarak 
ıatıa.r -k l . yu se mış , aradaki 
açık ·· . • gozieruı fazla kazançlar 
tenıin t . b e meaı nam ve hesa-

huıa beri tarafta müeteblik 
alk ··t l t ,1nu s.zarrir olmuştur. 
ş e :Sara"ogw 1 h"' k ~ . . 
ld 

w ,- u u umetının a ag . 1 yeni kararlar bu 
anorm l . . ' d a vazıyetlenn orta. 
nı:~.kald~rılcnası gibi çok 

i•tih~rrıf bar davanın hallini 
~ etaaektedir • 

Değildir ama • nihayet işin 
olup biten tarafı da maal. 
eset bundan ibarettir . 

Samsun Of is idaresi - . 
tuttuğu bu savsaklama yo· 
lunda devam edip gittiğine 
göre, Trabzonun biç olmaz· 
sa ekm .. k ibtiyacmı hatif· 
letmek için, Gümüşhane, 
Erzurum, Erzincan, Kars, 
Iğdır gibi istihsal bölgele· 
rinden buğday ve un ibra· 
cındaki mahalli yasakla · 
rın kaldırıJmaıı, kan~atimiz· 

Hükümetin aldığı ka
rarlar, bütün bu zorlukları 
ve mabrumiyetleri ortadan 
kaldarmağa matuf olduğuna 
göre el':> :!tteki hc:r gün da· 
ha iyiye doğru yol alıp git· 
mete istical göstereceiiz. 

Bekir Sükuti Kulaksızoğlu 

mişletdir. • B 1 R YAPRAK ııı 
•• •• 

Doğum 
Şehrimiz T. C Ziraat Ban· 

kamun dıığerli müdtırU ve Hal 
kevi Dll Edebiyat komltEtst baş
kııoı Yusuf Mazhar Areoin bir 
o~lu dllnyıı ya gelmiş ve Gökban 
11dıyle ıtdlanmıştlr. 

Anne ve babasrnı tebrik e 
derken miatmlnl Gökhane uıuu 
ömürlerle beraber muhterem 
bıbasıııa bayrulhelef olmasını 
dtlerlı . 

Odun Bahsi. 
Bel•diye, maliyet fiah üxeria

den ballca 1atmak üzere Tirebolu· 
daıı 1 milyoııı lı:Ho odum oeılbiae 
teşebbüı etmiş ve batlaamış Bu 
b11.ber çok iyi. Fakat sakın ba, reçen 
ıene 140 bin kilo ile buhramı ÖD· 

leditiııi zannedip ya1althk yolunu 
tutıın Oıınan idarHİ bu 1eae de 
aynı yolu tutma1ın. MalumJ• • 1 
mil yon kilo dahi şehir ibtiyıcııHll 

aşıtı yukarı onda biri deaelı:.tirl 
TAKVlMCl 

' 



2 Sayfa 
Venryot 14 Aöustos 942 

imla Kılavuzu Takdir, Tebrik 
Ve ikramiye 

İle taltif 

,.,~------------------.....,..._ ...... -...•. \, 
f 

.Kiralık Ev 
/mıa U\g~t\ çıktıktan ımnrn ' sonunda kl kl 

geÇflD 0n Uç yıldan fıızln zamno mPlerlu > e er, bu ,,nevi ~t>ll 
zarfında dillmlıin sadeh ştiril- ( tına t ç" ğunda ,, h. ŞP.fmo1e 
IDFIS\, rıılı>ştidlmr:si yOiundıı Çl')k llm "'ı ırdı ~ırıltı .. gltıı) lıı;zı ke· 

e Pf ' I iRP. dl '' kJ" d 
ı:nekler harcandı Birçok yaban ( tık d • '' şe '° e Ankara 13 ( a. a. ) 
el k.t•'imelere 'l'U k · ır 1• tıpirdı ) yazılmf~tır 
lar b 1 d r çe Karştlık· &yoı tarzıia yapılmış oha b · Bize verile-o maluma ta göre 

u ua u Tllrlu hllgl hölüm k r 1 · ' u T' k' · B l"k · lerlode kul) 
1 

k e ıme erırı hE'psinln soauada 1 ıcaret ve ılı, a ı esır va· 
,ıoı r.cıt teriml('\r tı" e' · · b . · · • b 1 teslıil oluudu. Bu kelime ve le " uoıu uluı:ırnım icubederdi lısı Ricaıyıi, habu at a ımı 

rimler İmla Luaııtı uio d d 4 Garp dillerioden ıılınmış hususundaki verimli çalış· 
k 1 .. ' ışın 11 olan kelimel?.rd ·rt d d 1 kd a ıyordu. Acele yazılıp neş e b fl 

1 
· en çı S?ssiz maların an o ayı ta ır 

d'ıldı·~ı · · ır er arasına SP"h lı r 1- t · . • · 
K ıçın b:ızı eksllilerden Jarıık h ~:s ar ~11 i ve tebrık etmıştır. 

kurtulamadığı bl'dirHen /mıa b ec~ ı;:ayılım arlmln ış Ticaret vekaletinin ken· 
Lılgııti'nin bir dııha e'de t 

1 
ve u çeşit kelimelerin llf ce 

rilmes· ıı~ ve yeri te,rimole~"~~ ~:plları TUrkçı,, lıelbıelerin be· disini ayrıca bir ikramiye 
içine ıılacdk bir kılavuzun me . vapı!arıııa Ufdurulrnu~tur: ile taltif etmek kararını 
dana gP.tirllmesine ihlly , dy gırı, sıpnr, pur Jtokol.. gibi aldığı da öğreoilmiştir • 
B Ilı · aç v.tr ı. Sesli h f 

u tıyacı takdir eden TUrk . ar k11tımı aşı:ğıdaki 
Dil Kurumu, birğok Ç:\'tşııalar- Şt>kıll~~~e Yapılmıştır: n. "Ft" 
dan eı)ara, /mIA Kılavuzu adı ~e utr lle başlıyan keiiıneledn 
taşıyan eseri ma~·darıo aetırdlnı tlk seslısi kalıusa çift sessiz n-

Kılavuz'un başında 6 sayf~ rasınıı '•'" inctl ise ,,i" katılmış 
lık. bir örısöı varrıır. Burada e tır: fırıık, tiren, hrııktör. tiren. 
ıerın tertip ve neşrini gerekti: h. u<l<", "0 l" kt" kr" 11~ 
ren 8"1> ı ı b ı ~ ' " ' '' ~' 
1 

ep er e bu hu1ustaki çrı aş a:,rfln kellınelerlo hı p ·ine \'' 
.. "'o~:~ıa esaslan Iznlı edilrnişlir katılmıştır. kıllseı in, gıri~ ktl~r. 

oz" deu ROora •im•·' K kırep. gibi. öUolard 1 vavu b ,., ı un yanız 
t ık zu ." aşlığı altında :~4 say. gurup kelimesindeki "t" yuvar 
duöı t bu· kuıaı vardır. Bu kısım lakb ~ıp "il" oloouştur . 

r lıö1Uıne aynlrcış· b\ . c F" 
lıölümd<> " L' • ' rıncl 1 " 1 ile baş!ıyııa kelime · 

~ .ı.:ısasııır ık· · eri · 
lUmre .• Ses' ,, ıccı trı n Çu~una ··'" Vt' uli" birktt· 
cu böıumde ı~'ra hartın, nçuu ~anada "\" krtıtmıştır. mama, 
ları" dördUı:;cn ~~~ılı~~hl ~~.ral fülQ~ fılil~ao, fılılGdırn, fılok gibi 
lmıa Kuralları ö t o Ozet 1 . ,,P1 ile b~şlıyn'l kelime-
ayrıca ., Nokt i' g s .erılml~ ve erın bir kBmtoa ,.\'' bir kısmı· 
bıhsl eklen .ıı tulmtt l:jııretkri na "ıı' katılmıştır: pllı:çka p Hio 

mış r. Plliyosen ı · ' ' 
lmıa Kılavu , · .pı ODJ'lo, pıı.ıstik gibi 

den ık zu nnn tı.ıtkikin e "p,ıı He b klayuıı kelimo 
ç. ardığımıı ııeticcleı l kı lerln tıslınıJııkl ilk s !' b r 

saca gösterelim İn"e i l es ı a ı 
' - St.ı oıışt1kl Çift '" • •. . 

1. Kabutuslak b. sına t- k . . e:ssız ara 
göre tmı ır bı:s:.bıı " ' ılın ıse .,,,, k!lhlmı 
den zlyıı!e ~ıl~ivuz unda 2& bin tır. ~irens, ı.nrııtık... kibi kel~ 
&flyı lınıa l ı~ mt·~ var~ır \'ı;ı bu menın ashndaki ilk sesli tıarr 

' ~ı:ı l ndekl keli yuv~rlalt old ğ 
aayısındıın bt-~ lıin k·u1 r mu lıın sı::s'l d u una göre, kotı-

2 Hirde ( ' ur ıızladır ı e YUV/itlttktır puruva 
. n ıızla yezılı d' A k . olan ke!lmo .. ş Ş i.dl r ası 3 de 

·-----

lngiliz basrn5 
T aymis diyor ki 
Baştarof i I de 

esaret altına girebileceği 
ümidine düşenlere zamanın 
da yapılmış bir ihtardır. 

Bu, aktllı ve kahraman 
bir milletin en salahiyetli 
mümessili tarafından söylen 
miş açık bir beyanat ve 

ihtarıdır . 
Nutuktan Çlkarılan ma· 

nalardan biti şudur : 
Şımdiki muhasamatta 

tarafsız kalan Türkiye her 
iki muhasım taraftan, kcn· 
disinin hiçbir ·arası ihtira 
sına düşmediğinin hatırda 
tutulmasını istiyor • Fakat 
çoğrafi vaziyeti , garbi as
ya ile şarki Avrupada ge· 
çen hadist:lerle alakadar 
o!masını zaruri k lmaktadır 

tinde i~s t sayısı Iwıa LüJ"· ~ 
h " one kadıı r o'd · 1 

' ııldo Kllavuz'da b . . uğu ' 
l ~ı yukarı beş nıi~llmıklur ıışa 
l mışhr. Bu cıur . re Çıkanı. 

1 . um ımıa Ö" • 
ın Dl ZOdtışhrccaktır ~retı. 
retenler ~erek . · Gerek Oğ 

• gl şekU lercltı ü~renenler hcın 
lemiyr.ceklN· bııe ~C(;'k lerini bl
tarııoa, bir kısm:ıd:rıu ?u Yazılış 
lış lıırırnı tercih ed ,1gı·r yazı 
netice it!bı-ıriyle b. icı::kler ve 
zılış şekli Olan kel~rden fazla }a. 
de iınıa hlrliği ((~ ımelıu üzortu 
caktır. ğlno,tucıaroiya. 

Akçaab~tta Ekmek 
Buhranı 

Ekmeğin kilosu 70 kuruşa satılıyor 
b t Akçnabııt ( Hususi ) Huhu 

a Türkçe kelim 
aı. od tıl oibi elerin imıa 
ll r. nyrıanlıı 1 

' ıısııu aı s m arı kıır 
8jldıı k il . 

Yazıhı;>ı müstesna e ıueıeriu 
dilimizin ur olınıık Uzere 

6 nm~r k 11 Yııuo olarıık leııb· uideleriııe 
F11kal tabiat se ıt Olıınıuu,tu1·. 
reliyle )'ııpılmış \~~!ot tııkHt ::ıu . 

c:ı,, n ı::ilıuıerln 
~olcnıln C71 

--. l....pcundcrrı 

Sırf Kabiliyet 

a ıu serb:ı t b 
den t . ı,a ırakıldıtı tr.rih 

. 'u güne k~dar k 
Yanlız elli . rızamızıı 

alıcı saoıfsa şüpesiı mulazarrir 
bulunmaktadır. Birlik namı al· 
tı::ıda pişirilen ekmekler içinde 
ne yokki .. kum, toprak ve bir b çuval un uönd,,.rı'lmiş 

ununla "' • 
m k Y~rım istihkak veril ı!lrU ecnebi mevad . 0°saki 

e sure.tile Uç . • . J 

edlimiştır Fi oeş gün idam mıntıkamızda (,fis teş\ıla.tı lsA-
şııhsi teşebb~ r1ın~ılar blriiğlnin vedildik t~n 80ra bu blrliklerla 

"'s erıne ı.ıur d b radan t~dsrlk e '" a aa U· de lağvedilmesi; y~kdigerlerine 
t"lif h b yledikl..-ri muh rakıp olmaları bakımrndan daha 
W•lırrn~kub:ıtı . Yekdlgerlne ka· " suretıle Y l '- iyi neticeler vereceği kaaaatio 
tneğln kH 8 ~ •ıı.lıırı ek- deyiz. Az geliri bulunan sınıfı 

osuou 65-70 k 
satmnkta uruşa kurtaı·mak lçla ilgili " makamlar. 

ve bu su l sa.tıcı sır-ır ret e yalnıt drıu bnssasiyetle 1.ırdım ve mu 
-=~~~efit olmakla. zabnret bekliyoruz 

tı BtRKAç SArlRLA 

\ ...... _ Yazan 
Henry Harland 

Sonra, ayni yalvaran ses 
le tekrar etti: 

- O odayı öylece bı· 
rakmaz mısımz ? Yalmzsı 
nız O oda olmasa bile. 
EV size gene 
büyük gelir. değil mi bayım? 

Bittabi derhal muvafa
kat ettim. Odayı onlara ol
auğu gibi brraktım. O: 

- 1 eşek kür ederim, çok 
teşe:kkür ederim Kanm si· 
ze pek minnettar kalacak 
t1r. dedi, 

Bir müddet daha hiç 
konuşmadan ilerledifc. Son· 
ra yine söze başladı: 

- ltk kiıacımıı sizsiniz. 
Bundan evvel evi kiraya 
vermemiştık. dedi. 

- Ya ? Evi satm alali 
çok oldu mu? 

- Evi ben yapttrttım. 

Beş altı sene oluyor yap 
tırta/J. 

Sonra yine biraz durdu, 
ve tekraı: 

- Onu kızım için yap 
tırttım, dedi 

Bunu söylerken sesinin 
tonu düştü. fak at insan 
bunun söylemt.k istediği 

şeylerin ancök bir başlan
gıçı olduğunu hissedi; ordu 

fi laka/andığımı gösteıen 
bit tavırla söylediğim:·· Yal 
Demek ki k1zın1z için yap 
tutmıştımz. ·· Sozü onu tek 
rar hararetlendirdı. 

- Oörüyor.-;unuz ya ne 
haldeyiz. Kaba köylüleriz 
Fakat kızım . . .. 

Ellerini dizimin üzerine 
koyup ciddiyet dolu b1r i 
f ade ile gözlerimin içine 
baktı. 

- Kızım .adeta bir ipek 
strma gibi idı 

lftlarına dönüp bir şey 
söylemeksizin yine bir iki 
dakika ileı leaik. Sonra göı· 
/erini at/arm kulaklarmdan 
a}' umıyarak, sanki kendi 
kendine konuşuyormuş gibi 
kalın bir sesle ve st1ratle 
anlatrnağa başladı: 

- Bu kdyde kızımdan 

Geçerı giin D 

rtayarı iki arka/'kta iav/r og 
dvm. Bı'r ara ~~l ıtgredigor 
arkadaş bana d~n :.p vazi9. ltPki 
Jaki manidar tı~p durfaklarırı 
açık kopı ya (Hl Ü l(Jr lrıfıyı dö, f 

1 

Spor Sahası 
r L ·ı· . ste a l 
al{r ını İşaret/ 6t e otan 

" f '- e lam I sır Kııbiliget J • an 1Y11rn~ 
•• I · ,, < edı 13· 

cıgu erimdeki . • '' arıd 
k lıavayr f ı.. cı 

opayan bu latif t ·ı· t1<1r fıl.:ir 
man düşüadıird- ; ıfe uzun z11. 

n- " u e Ôerıi. 
uşurıdiim bu-ı -

• ' 1111 c 1 • 
aleşıRe rağmeıı r' l _. evrıerrne 

ı-e egırı · 
u ğramrs ne kabili 1<adrı'ne 

"

- • Yı:tler Wırd ye 11ş11rırfürn L. .. ır di 
' nufıırı ı • [' 

ro2m en lıer şrye b ııç ıgine 
• /" • urrıunrr r. 

lıer ışle ıkır qiiıüt 5<>~ı!p 
·ı · I . en rıe sı f ,_ bı ıyel er vardır ,(' ' ..:a 

ıye ... 

KORLU 

B ~ib~dtn sonra ' spor ı:nevs\ • 
dide~ byacak. kulüplerden şim-

1 ar göze ır taklm h a z ı r l ı k -
Çarpıyor 

Sporun t · • 
Şen gen"I e~ız heyecanına iri· 
b ı- er' ınevsı . 
ırsızlıkıa b kı· ının gelmesini sa~ 

F e ıyorlar. · 
b' 1 akat spor d ·ı· ır ikte h . enı ınce Olinula 

sa a ıbr ' 
tııek laııtn ıyacını da düşün-... 

Halbuki koc 
B<lhasl deneb'I ka Trab,onuoı spor 

ı ece. bi . 
Hi1 yıllarda b . r verı yok tor. 
~ n erı 'bt' ~ • ı ıyaçlnrın 

1 

bı.\şına geçen saha mea'elesi bir tür. 
)ü halledilemedi, gitti .• 

Ah va 1 dolayuıile , dışard&n 
gelecek malzemeye arzi iftikar ede
cek inşaat men olunduğuna göre, Stad-

yom projesinin toptan tatbikini is
temek ve beklemek yersiz olur. 

Bunun için proj~den yalnız 

« Futbol sahRsı » nın yaptınlmasını 
hklif ediyor ve yeni yıla, sıhbı bir 

saba içinde adım atılmasını gönül . 
den dileyoruz • 

3 Tercüme eden 
Cemal Enis - .. .J 

daha güzeıi yoktu. Güzeldi. 
dürüst bir ah/Akı. mükem· 
mel bir tahsili vardı. Ro· 
uen'de okumuştu. OraJa 
onikl yaşmdan tam onsekiz 
yaşınc..• kadar altı sene oku 
muştu. İngilizceyi. sizin di· 
tinizi bilirdi. Tarihten mü 
kalat almıştı. 

Hele piyano ça/masd .. 
Kımse kızım kadar piyano 
ç;ılamazdı. Kaba bir çitlik 
evi ona yakış1r mıydı ? Ha
yu. Bayım. Güzel bir sif· 
mayı pis bir kutuya koya· 
rak kirletmek istemezsiniz, 
değil mi? Kızım s;ırmadan 
dd zarif tı. Eller! lyons kadi 
f elermden daha yumuşaktı . 
lf hl ellerinin o gü;t.el koku· 
lan 1 Eilerini kok/dmak o 
kedar hoş bir şey şeydi ki. 
Bir gül koklar gibi on/afi 
koklayıp öperdim .... 

Burada bir hatıra gibi 
oeşi gene yavaşladı ve bir 
aralık dur:fu, bir şey söyle· 
medi. S4mra yavaş yavaş 
tekrar başladı: 

- Epef ce param vardı, 
Bu civarın en zengin çifcisı 
bendım. R.ouen'den en yük· 
s6k mirııan getirttim. Rou· 
en'in en birinci mimari ve 
Paris Güz~/ sanr:tlar /ika· 
demisi birincisi Bay Cler· 
mont kızıma bu evi yaptı: 
evet. bu evi yaptı ve sonra 
içini bir kontese varaşacak 
~ek/ide döşedi. Kontes oku~ 
ıu bttirdigı zaman kendisine 
layık bir ev bulacaktı. Şu· 
rava bakımz. Bayım ? Dün· 
yamn en muhteşem sarayı 
ona layık bir ~aray ofabi
lir miydı? .... 

Cebinden eskimiş bir 
cüzdan çıkardı. ve içinden 
küçük bir fotoğraf alartJk 
bana uzattı. Bu tahminen 
onyedi yaşmda güzel bir 
kız fotografı idi. Fransada 
her zaman gcrüldüqü şekil
de güzel. tat/J ve kibar bir 
yüzü vardı. Ben fotoğrafı 
tetkık edeıken ihtiyar adam 
hemen hemen nefes aiınt· 
yor gıbi idi: " Kibar mı, 

Bayım ? Ôüzel degil mi? 
·~diye adeta yal'lartrordu. 
Tabii elımden geldıgi kadar 
takdirkar cevdplar verdim. 
O titreyen parmaklariyie 
fotoğrafı yerıne koydu Cüz
donın diğer gözünden beyaz. 
küçük bır kart çıkaı arak: 

- İşte, Bayım, dedi. 
Bu kartta kızm doğum 

ve ölüm tarihleri yazdı idJ. 
ihtiyar adam sadece şunla· 
rt ilave etti: 

- Cenabı lf Jlahm işine 
karrşJ/maz. Ben bu evi kı 
21m için yaptlftmıştlm. ve 
ev yapı/Jp bittiği zaman 
Cenabı fil/ah kız/mı aldı. 
Karımla ben teessürden dt· 
li olmıı;tuk: 

- Sonu var -
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KÖY ve KÖYLÜ İmla kılavu(:u 
:;.,.......-=E&EaR *)$EM *QM@? + frE +::ap * +:W 

.Bo$larafı 2 d e 

purogram ... clhi. F.:ıka t pıreses· 
yon, pıresto, p roblew kellmelEı· 
rlnln yazılış lan zlkrcdilea ka· 
ldclore uyın ·rnı 11ktadır . 

·-
Fındık Dfıvamız 

f .. Sın", 0 sb'·, "sl" ile bRŞ · 
lıyao kellwele rdcn bıııılımmn 

başına ııi'' getirllmlştlt, lsmoklo 
lspekUlAsyon e lbigPri kalıınlıır . 

dan blr kıs 1ıı 1m çlt t sesslılMi 

nrnsına "\'' blr kısınınıoda ııl" 
katılmıştır: sltoj ıltııdyum, sıpor 

sıtııdya gibi. 

e Yazan : Kemal PEKER e 

Türkiye f 1nd1k istihsalatı ve müstahsilin 
umumı 

Değirmenlik Fındık: 
. Köylünün harmanlard1 kurutup rutub fi derecesini tah

~lni olarak 0/0 5 • 8 e k ~dar. inda d ği ı iı kuru fındık · 
Qrb •. mü.bagaa edildik.den sonra kırılıpiç fındık haline geti· 

re ılm k · · 
~ e ıçrn tüccar ve esnaf tarafından tekrar serilip 

fllneşte lcurııtulmusı laıımdır. 

1. Drğirmenlik fındtklar, Fabri.1<ada kırtlıp iç fındık ha;ne getirildiği sirada da fıra vermekte. rutubetini nis· 

1 eten kaybetme/et isede bu gibi fındıklar uzun müddet sağ
~:. durmayıp aı ı1.1man içinde acı laşfp küflenmeğe çürii-

ge !/Üz tutar 
ihraç nev "ileri 

Tombul Fındık: 
. Giresun fındıklarının 0/0 80 inini teşkil edrn kabuğa 
ınce içi d l" k d' , 
dQha . 0 gun, en ıne 11as ragihasile, diğsr fındıklardan 
( ~ Y0ı!ı ve dolgun randiman miktarı 0/0 45 . !O yi 
bu(a:hsulun az, ha'Uu/arın müsait gittiği yıllarda 0/0 5L yi 
• 790 tombul fındıkların bir kilosu kabuklu olarak 280 

tıe iç adetile lU68-l IO'J arasındaJrr. 
Cıhan piyasalarında daima ön sof ta yer almaktadı. 
Sivri Fındık: 

; . kabuğ: tombul fındık kabuğundan daha /talın olduju 

tçın randımanı 0/ 0 4..J - 45 arasındadı . Memleket istihsalti-
ının o;; 30 . 

S o. . na yakın bır yekun tutmaAtadır, 
t b ıvrı fındık bahaçelerin;nin so;u;a dayanma kbiligtti 
oıı al f d • 

ın ıia nazaran çok a%dır. 

, Daha ziyade kabukla olarak Jngiltere. Mısır, lskende . 
eye v d' . l k k ·ı e ıger mem e t1 tlere çe'ezlilc olar(;.k st!vkedilir. Bir 1 oıu 31(). 325 danedir. 

d Kabuklu fındık ihracatının mühi yekununu ~iori, ikinci 
erecede B d - - - d 1c·1 et le a em, uçurıcu erecede tombul fındıklar teı ı '11e tedir. 

i . Siw~ fındık harmanlarını güzelleştirip, tip!eştirmtk, 
cın delılc - -k f d kl Ya l ve çuru · ın ı arın içerisinden alınması' kriblt 
ı_ ~6'1ması ica6 der. 13 milimetreden gulcarı olan baylar 
1trı e • 3 ·ı · 
1 • ' mı ımetreden aşa;ı tesnif e tabi tutulm·ıyan boy. 
ar İ(r'!l mtıl ismi altında svk edilir. 

Q 
/ 

rıble "1e sira mal sevki tamamen alıcı ile g•pılan 
n aşmaya ba;lı bir keyfiyettir. 

Badem Fındık· 
Se~il ve le. l 't 't 'b ., • · · ba le il ı e ı 1 arı e sıvıı fındık/an doha yaısı oe 

'11;~. fa!:at daha bügkce olmasından, ıö:e larpacalc katlar 
rlc. •m bır fark arzeder, istihsal miktarı rekolta snesine 
ra~e 0

/o .5 7 arasıntladır. Siwi fındık, tibi kabuklu ola-
fl.ltulmalı.tadır. 

İıim~u ~ındıklarc/an ba~/c.Q kuş fındığı, Palar. fındık, icara 
lQr erı .e alınan bir kaç nev'ı fındık daha varsadtJ ban

ın rnılctarları mühim bir gelciırı tutmamalctadı. 

Kara Fındık: 
Kabug·" · · f d k k b · d ba , sıvrı ın ' a ugan an çok daha kalın içi 

Y.cc• rcrıd oı 40 d f l • fornbul ımanı ıo an az. aya çıkmaz. Ekseriya 
kQf ~ındığa. lcarı5tırılarak satıı yopılırsa da renk fJtl 

foı~:a lt~barile derhal göze çarp2r. Badem fındıktan daha 
mılctarda bulanmoktadir. 

I< uş Fındığı: 
tihe~Q~uju çok ince, iç miktari 0/0 53 • 55 şi 6ulur. is 
"~r a dı nıehim bir ge~ utJn tat madiği ve her yıl megva 

- med; - · · · b 
dedir ~ı ıç~n u /mdığın kıymeti daha ziyade netretin-

. Bır kılosu 600 . 62.5 geldiği vardır. 

Prlas Fındık: 
D·· 

a1 6.'ger k11bulc'u fmdık istilısJ /a 'ma n ıaran nisbeti çok 

ltluı~~ :;kün baliğ olan Palas f ndıjm kabuğu gayet ya 
fıradıl rnas1ndan kurtlar, hanları kolayca deler. Bu yüzden 
fi re a,m ço;u boş rand11nanı da kara fmdık ilbi 0/ 0 ·f O 45 

f111eı. 

durumu 
Fındığın Terkibi 

T oze Halinde İken: 
O/o 40 
O/o 8 40 
010 28-!u 
O/o 11-10 
O/o 2-
0/o 1-.50 

Su 
Azot 
Şahmige 
Şeker 

Seliloz 
Kül 

Kuruduktün Sonra: 
O/o 3 77 Su 

o/o 15 62 Azot 

% 66 47 Ş1!ımige 

% fl.02 Selinoz 

% 1-81 Kül 

Yağ Nisbeti: 
Giresun fmdıkları Türkiye fmdılclartnın en lezzetli oe 

gağli o/an cinsidir. 

Trabzon fındıklarının ( G;resun 
cinslerinde ) iç nisbeti 

Mersin 
lzkefiye 

GıJidıı 
V :ıkfikebir 
Vak/ikebir 
Şarlı 

Şar/i 

Görele 
Gorele 

Eynesil 
Çavuş 1u 
Tirebolu 
Tirebolu 

Ağaslo<S EfJ/u/ - kıırnsu 
Sonra ki aylar 
Ağustos Eylul 
Sonra lci aylar 
llğustos Ey!ul 
Sonraki aylar 
Sfori fındıkJarır.d<J 

O/o 50 
.. 50 - 52 
, 50 -52 
.. 50 
.. 4.5-47 
.. 50- 52 
.. 46.47 
.• 50 52 
.. 46- 47 
.. 46 . 50 
•• 46- 50 

Ağustos F glul - kurusa .. 50 52 
Sonraki aylar ,. 46· 47 
Yılına göre dtjişir. 

Loz fındıklannın iç nisbeti 
Laz % 43-15 
w .. o.u 
Of Ajustos Eglnl - kJJrusu .. 47- 48 
Hopa ., 45 · 46 
Hopa Çok iyi kurumuş .. 48 50 
Ar havi .. 46 48 
Viçe ,, 43 · 45 
Gora •. 46- 47 
Atina 46-47 
Ardaşen ., 44 • 46 
Riıe ., 48 .50 
Aspet .. 48 -~o 

Sürmene fıddıklarının iç nisbeti 

GörttlUyorkl Oıırp mcnşerl 

yubııocı k elimelere sesli hnrf 
kalımı esıı ı1 ı k nldelero lıağlan

memıştır . 
5. Arap ve Fars dlllerlndeo 

dillmlze gkçmiş ornn kelimele
rin kök kısımlıırıaın yazı lı şla

rında b;rlik görUlemiyor. tıbadan 
abadi, arak, l\fııkı , aatr. arifane. 
Ail, nllyen, tellal, tcl itUJtk . bel.ilk. 
helallaşııı ıtk, barç , bercılık, gibi. 

b. Ytıp• bakımından bir o. 
ille V\3 eskl harrlerle yszıhşları 

birbirine bcınziyeo k elimelerin 
iml4larında da birllk yoktur: 
flkrl~ filli, n: ıısum, mlldum, na· 
çar, nıı çlı, tQzlm, tazir, mUtaaccip 
u.ı Qt:esstr . . gıbi. 

c lltibac; imkanı olmıyan 
kellme~erdon keame işareti (,) 
kııldırıldığı halde bir kısım ke
limelerde bu lşısret bırnkılmıştlr: 
neş J, tuc,", tesit, ln ııJt, r uzet
mek vaz,~tmek ... gibi, 

d A tında ·•b,, "c,. ' d ,, fo · 
nemleri bu\unen kellmelMden 
bir kısmı dlliml:tin ses b enzeş · 

mest kanunlarına uydurulmuş 

bir kısmı oydurulmanuştır. ca· 
set adet• bent lnd, nispi, klsbi, 
tespih tesblt zephiye, tedhiş 

mescit tescil .. gibi. 

Tetldklmlzin netlcePlol şöy· 
lece tesblt edebiliriz: lmla oa
retlmioi kolayleştırmnk içln Kı
lavuz'uo bir d11 ba gözden gPÇi· 
rilmesi füydı h olur. ( ÜlkU) 

Mehmtt Tujlrul 

Z.ayi 
Trabzon Oeledlyesina ya. 

tırmiş olduğum ~37015 Nucna
ralr depozito makbuzunu ıayl 

eyledim meıkür makbuıun 

bOkmU olmadı~ı ilan olunur. 

Boıtep a mıı ballesloden 

Temel Bulak 

ı : YENİYOL 
Haftada iki defa 

S!lı, Cuma günleri çıkar 
lfmumi neşriyatı idare eden 

Bekir Sükuti Kulakıızoğlu 

Yıllığı ( 550) 
Altı aylığı 300 kuruştur 

Resmi ilinların satırı : 

5 kurustur 

HamurgiJn 
Araklı 

Fa/koz 

% 47. '18 ..:,: 
,, 44-46 ~ . •. 

Günü geçen sayılar 
25 kuruştur 

han mlinderec'!ltından 
m•uliyet knbul eflllmez 

Ars:n 
Dtlrana 

.. 47. 48 ?Jr.· 
•. 47 . '18 " 
.. 45- 47) 

Derç edilmeyen Jazılar 
iade edilmez 

Gayrimenkul satış il8.ni 
Defterdarlıktan: 

Köyü Mevkii Otnıl Miktarı Hlssmttktarı T NO Kıymeti 
Mııhamm~ Lira 

ZUlmere Tarla, Fıadıktık 1 '77 M.2 1- '2 3000·lSOl GO 
lh)skonan Kooalc Ç1hlık 86~6 M 2 4 de '2,5 93 27 13 
HJskonr k Konak Fındıkl ı k 38084 M 2 6-1 H. 3S H 81 82t 
Yukardtt UioB ve evs3fı yoııh gayrlmenkullerlo mUlklyetlert 4 8 912 Tarlhlııden itibaren 15 gQ 

mndaetıe 8Çtk ertırmağa konulmuştur. Tallp olaDlarıo satış cnon olııo 19 8 942 1'arlblne muııadif 
Çerşambıı gUoQ saat H d Deftedarhkda toplaaaoak olan komlı1ona yllzde 7,5 teruluat okçeslle bir-
likte mnrac•atları nan oluuur. 1 - 2 

.. 
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14 Ağustos 942 
Yenty·or Sayfa ~ 

,."'t:*M.l!iitE:-t SP-9 w~;s.;_H Wlff?Ei& -=~ .. ....,..AA ffiEE&e~..:OS:~ Düzeltme 
lkir.ci ">öhifemizde ke 

lemin ucundan <;LJfLJnlJr.da 
yed inci safilin son kelime. 
si tamamliyarak. 9 uncu 
satmn son iki ~elimeri fJ. 
k1r, fık1r ve onuncu saf Jrtn 

ilk kelimesi kaynatan o/a. 

l !~~~~~:!f!!_!!!!!J!!n1!_!!f!!:!:_1:.!._ _j 

..5:akt1r. Dü.~~tir özür dileriz 

Zayi beyannama-
Trabzon mr.ımhılneönn gllm 

ro~nnon ıo sayıla 2 -7 - 941 
tarlhll namıma lE>scil ed·l lh t ı en 

raca beyannamesi mutıtevf. 
yatı fındıklar yabancı memle
ketlere ihraç edilmedi~inden 
bıınkaca bı:ıdeJI ahnmamışttr . 

Ve bundan s~ora söın ge. 
cen beyannamenin bir kıymetı 
olmadıQı 114n olunur. . 

Kar\o Fonz\Vek.ill 

Neş'e 
Karadeniıin ve 
Doğunun en 

nefis rakısıdır . 

Kapah ı.artla odun eksiltmesi 
Trabzon Sa. Al Kom. Reisli2"inden: 

1 
1 

1
- Kapalı ıı:ıırf usulu ile 1000 ton odun eksiltmeye çıka· 

rı mış ır. 

~ - Mukıımmeo bedeli 40,000 Jlrti ilk teınioatı 3.000 liradır. 
3 - l<~vıar Ko!(ırduııu botun gnralzonlarrnda vardır 
4 - Ekslltmı:ısl '18 Ağust )s U42 cumn günü saat 11 dertır. 

. 5 - lstekllleric belli gUo ve saııtta kaııunun 32 madde 
s•n~e tarif edildiği veçlıile b ıı ıırlayacııklnrı teklif mektuplarını 
eksılt'l'.le s1ahndaıı bir s:ı:tt evvel Trııbwr:ı satın alıntı komis· 
JOnuııa tevdt etmelP.rl. 2-4 421 

Pazarlıkla kuru ot ahnacak 
Trabzon Sa. Al Kom. reisliğinden : 

1 - Pıızıırlık\8 800 toa kum <>t ıtatın ahntıcaklır . 
~ - Tahmin fldl!P.n bedeli 96COO lira ilk ternivalı 7?00 liradır 
0 

- Evsaf Kolordunun bOtOn uarnizoolıırında vardır . 
4 - Pıızarlığı 24 Ağufltos 942 ı~zııı trsi gOrı U saat 10 dadır. 

k 6
1 

- lsteltlilflrin hPl!l gUn vs sıiıı tta Trnbzoo satın alma 
om syoauoa nıürnca ıı lları. 447 

Pazarlıkla koyuneti alınacak 
Trabzon Sa. AL Kom. Reisliğincten : 
1 - Pazarhkln ikihinbE>şy!lz lirnlık jki paı ti hnliade koyunPtl, 

satın ahne.cııktır. 

ı 2 - Takıırrur edr cçk fiıit üzerinden yüzde oııbeş teminat 
a ıcııcıık tır. 

~ en ~ -Evsaf kr)IOrduoun bütUa aırniz<)Dlurıoda vardır. 
<i - Piiıarlığı 17 Ağustos 942 ;azariesi güoU s:uıt 111 dndır. 

ko ~ - - lsteklilerlrı belli gün ve san ttıı Trnbzon sntıa almu 

~ ~. ~ Kapalı zarfla posta 

~ nakliyat eksiltmesi 
Trabzon P. T. T. Müdürlüğünden 

ın ısyouuna m llrııcaııllıı rı . 4J8 

1 - ~"k l le u oe yo'cu taşımtJkta mıiteahhit serbest <" -

m~k üzere haftada üç uf erli gitme gelme ( 1400) kilo 
~ gu taşunalc 'V.! kamyon bulundurulması meş•ut Trabzon 
~ -_ Edrüurum ararsı posta sürücülüğü ( 12. 8 942) gü. 
m nun en 't'b •-••&• le l r 1 aren ( 15) giin müddetle kop:zlı zarf usulile 
~ e sı tm~ge çılcarlimrştır 

~lf mi; .. -~b.A_q)lık maham~en ücreti f ikibln) seneliği (gir-
., k f ~' ın ma·vakkat teminatı ( bin selcir. yüz) idaı i 

e a et (iki bin b~ş ~üz )liradir. 

M de ~r ~ ihale ( 27 · 8 - 942) Perşembe gürıü saat ( 1 ! } 

em Ur 90 
d a zon P. T. T. Müdürlüğiinde müteşekki' komis· 

• 
11 a gapılacrıklır 

Al k 
neıe~;; s~ut?ameİe,. komis.qondan hergün ptırasız iste-

1 naca . cibı'n ır. 11:.ksrltme kanunun 32 ve 33 üncü maddeleri mü· 
ce ta ıp1 · 'h l D f .. tem· .erın ı a e saatınden bir saat evueline kadar e terd 1 k ıno.t ve tekl'j. . .• ar 1 d . - 1 ıerını IC.omisı;orıa 'Otrmeleri ilan olunur. l 4 

Kopah zarf usulü ile odun alınaco~ 
T1abzon Sa. Al. Komisyonundan : 

1 
:.!-

Kaµah zarf usulu ilEI 600 t'ln oduSJ ehnacakhr. 
Muhammen bedeli 12000 tfra ilk temlrıata 900 Urııdır 

3 . - ~vs1r Knlordunun bUtOo gAıoiıonlıırındn vardır. ·r 
4 - Miloakasuı 2~ Ağustos 9-l2 pazartesi gOnO sııat 11 dedi 
6 - lstekliff~ı'ia belli gOn ve saatta kaauouo 3t maddesfıı· 

de tarif edildiği veçhile hazırlayacakları teklif mektuplarını e~ 
alltıne saatinden bir saHt evvel Trabzon s:ıtınalmıt komisyonu11

' 

tevdi etmeleri. 4-4 337 

Pazarlıkla soman ahnacok 
Trabzon Sa. Al. Kom. Reisliğinden: 

! - PJzulıkla 550 ton Saman satrn ııhnacaklar. 
2 -Tahmin edilen bedeli 55000 Ura ilk teminatı 412:J llr8dır 
3 - Ev3af Kolorduauo bUtun garnb.oolarında vardır. 
4 - Pılzarhğı 24 Ağustor 942 pızMtest glloll saat 10,:0 dadır 
5 - lsteklilNio beHi gOa ve saatta Trııbzoo setıo aJJJJd 

komisyol'-una mOncastluı. 448 ~ 
~=~~ ~ =='='=c =-~ 

Tanzifat ve tenvirai· 
vergileri hakkında 

Belediye Riyasetinden: 
1942 yıh içın tahakkuk eden tanzifat ve tenvirat 

-vergi ve resimlerinin tediye müddetlerini gösterir j}ıt8i'' 
nameler mükelldlerine tevzi edılmektedir. Yazılı müd·h 
det/erde tediye Edilme ven vergilere %10 zam edilerek ,'8 j 
isi/emval kanur.urıa tevfikan tahsil edf/ec,ği bi/dfri/ir 12'1 

~ ~-===~-=~;;..._~=:..;;~~;;=::=--=-=...;=----==-...-...;;=-------

Gayri men k u I satışı 
Muhammen Muva~k~! 

Mesahası bedt!li ttmm0 t 
Vakfı Nevi Mevkii M S L K L 

Fatih Cami -arsC1sı Puar kapu moloz ;86 '.lO 93 --,O- 6- 99 

V akıHar Müdürlüğünden: . 
Yukarda e~safı yazıll bit parça gayrrmenkulüa miJkl 

yeti peşin pı:Ta ile satılmak üzre .1-li-~42 tanhmde f1 
24-8-94L tanhine kadar ( 20) gün müddetle eçık 
arttumaya konulmuştur. lstek///er tahmin edilen bedefifl 
muvakkat temınatım aıtttrma gunünden evvel Vakii/af 
idaresi veznesine yatırmağa ve katı ıhateyi müteakip 
ıhale bedt.11n1 defatan ve peşınen veımeye mecburdur/af· 
işbu gayri menkulün katı ihalesi 24- 8 942 taıihirıe 

1 müsadif pazartesi günü saat ( 15) te yapılacğmdan tafıP' 
ierın satış şarlarını anlamak ve pey sürmeH üzre ıayı/1 
edilen gün ve saatta Vakıflar ıdarestnde müteşekkil 
komiSJ ona muracaatları ilan olunur . .1-4 ,.,, 

Varidat v on. H 1 k 
dRrlUklertne e Milli EmtAk Mu a ev· d k d Trabzon Tapu Sicil Muhafızlıg" ından: 
~~sşlı 'e Ucre~~~~'ll ~ulunan 1 n e em a n er s Mıılııııliesı Ctot:1ı Hududu 

::1t~hinr!':~::;mu~:1:~~~1:::. 1 er. d b 1 d Tek.f~-;~ııyır - H-un_e ___ Ş_a_r_k_Do_y_o_l _gtt_r_tı_en_l_sm_u_i_J -k~;: 

11 an 

l - Fiili e l'lrllar&. 1 ne yen ,· en aş an 1 yeaiu blllll:!Si ve t.>ııtıçesı şinıalen lstIJll' 
Japınış. ıısk-arlik hizınetıoı U og!u hmaH verest:Si ltultıH cenulJeı.1 

2 
- Eo ııı O ı Halk ' ( · d Şötıret vereıııcsi ıJe möhdut. 

ıuou bnlunm11k r ı8 tnektep tne- evı reis İQİn en • Hudut vesair e~sııfı yukarıda yazıu bıc bııp bııneuin zewtı:ıl 
Hu Şartlar.. _hıındıt. H ılkevi kem ı 

lerlo bir hafta~ !ııııı olan taliple. rnız saloaund Ann Oğr<'tmeni MilmUn SPyhırnın brafıodan evi· esaaen seaehıiz ve kayıtsız olarak. lsmııil ugıu l.ımuUdeo teterru· 
ı k zarf ...ı tekr b a l tUrka ve Al r k k d ı ı an Kurdııl u"lu k~rlmesi GUit:>atııır Uiall J\lehllltclin ve ondand11 
a MGdnrt""''1 

111 "ıı Milli Em ar aşJannuı;ıtır• a m a parasız eman ers er ne o 
l "suııe rnu D Y • hııtlc11n ve tıaıyen Arap oğlu AUye ve _ Alıdtudw ,.ine .baricı:ın ve 

R mlerlnl ve ı, recıtnllrı 1 ers almıık # 

m k 1 nankı R . Yen B ve en Pyi bi k 'ld k ö"' k i ı· adiyeo hıferru suretue Çepni oatu Ftılk: ve kansı Zebra turatıı:ı · a atedlklerını k ıırviıılf' ç.ııı~ ~Yan ve B 1 r şe ı e emı:ı n Kren m e s ı 
ve lmtıha o gUnu liYdettırıııelerı ~·ı:ızdırmfllıırı v 8J arın Hnlkevl katlbitıe murrc ıalla isimlerioi dı;o ı:ıulla alındıgı ve mezkQr 1ıayri menkul Ut üzerine bir bap bll· 
Pazartesi ıı nn Qlaıı n.8 91'2 e erı:ı gün Vt! snııtlımnl öğrenmeleri l•fhı olunur. ne ioşa eder4:ık oısurttle tıısuırutııuıııda oıoı..ğundııo bı.hsue se· 
mtlıbltelerııe ~Ant ır) de evrııkı •ı N - nets:z hakkı karttrda~ camlarına LescUiı:ıi talep eylemektediı let· 
lak Mild UaJ oğu'!~~k l

1
e
1 

Mıııı ı~m. A N MezkOr gayıi meokulO.n veçni tasarı uru incelenmek ozet~ 
mal arı lbnrıd ıızır buhuı. 22-8- 94 2 lıır1bicıe mUsadUt Cumurtesi gUııü saat 16 da nıHtıııL· 

ır. 2 lioe bir tıılıkik memuru gönderilect-ğıoden bır hıık iddııusınJS 
-

2 Bit iki g •• k d k • bulunıınlaııo dtıtın evvei 'l'ı.pu Slcil Mutıııfızlığıoa veyahut yevJllİ 
"'<z>-~ .... -. H une o ar çı ıyor mezkGrda ruaballiodekl tahkik memuruna murocaatları ilan oıuout' 

E . . arunıar Traş Biçakları ··--.·--2 ·=·, ... ~., 
msulının üstünd . : . ~ 

~~~~~ edır. Ctldi b ~ 

~~~4=<~~~·:.~'4~~~~.:~~~:~::~=~G~:~~::.:::~~&O~~:~:: :~~:::J 


