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Ağustos 
ve 

Dernek 

Dr. Fikri Tüzer'in 
Cenaze Töreni 

1 
.. Ağustos ayı , Trabzon ( 
ıçın dernek, düğün ayı olarak 
karşılanır, 
Yaı başınd.t.' yaylalnra gö · il 
çeden Kasabalı ve Köylü 
b ' u aya kadar çalışır, çapa· 
lar; yağını, p~yniriai hazır 
lar, kendisini besler ciğer 

Ankara - 17 (a a.) ani 
ölümü her tarafta derin bir 
teessür uyandıran Dahi.iye 
vekili Dr. Fıkri Tüzer'in 
ceuazesi, bugün saat 17 de 
merasimle haldırılarak asri 
mezarlığa defntdilmiştir. 

Namazi saat 16,30 da 
kalabahk bir ha:k kitlesinin 

ler· · ' mı yayla havasiyle dol ve merasimde hazır bıılunao 
durur, hayvanlarını şişman I liirın iştirakiyle kılındıktan 
l~tır sonra da, Tabiatın sine· sonra rahmetli'nin Türk bay 
•ıoe taht kurarak eğlentisi ne rağıne sarılmış olan tabutu 
dalar. _ top arabuına konulmuş, ve 

~aglaran etekler;, engin cenaze alayı saat 17 de Ha · 
~adıler, gün gelir, binlerce \ ci bayramdan hareket eyle 
ınıanla dolar, taşar. Burada miştir, 
~balar kurulur, kazanlar Alayın en önünde bir 

•ye.ar, yem, yiyecek hazır · topçu müfrezesi gidiyor ve 
1•.? 1~. ve bütün yayla halkı, onu piyade jandarma ktta· 
K~nul fcrabhğiyle neş\.lenir larile matem marşt çalan 
eglenir, eğJenir.. askeri bando t&kip ediyor· 
k" Davul- ıurna ıeslt:ri, du, Başta Milli Şef inönü 
. ?Y delikanlılarının yanık tarafından gönderilen çelenk 

~urküleri, yeşil çimenleri ya . bulunduğu halde yüze yakın 
ayarak, Ladinlerin esrarlı çelenk labucu taşıyan to.p 
~abrutundan, dumanlı tepe· arabasını takip ediyordu. 
ere kadar yükselir, yükselir., Alayın yürüyüşe geçmek 

M En yeni esvabını giyen, üzere bulunduğu sıralarda 
ehme tler, A neler kemen · -=-= 

çe' . . 

MiJli Şef, yanlarrnda başve· 
kil Şüktü Saraçoğ'u ile ma · 
iyetleri erkanı olduğu halde 
geldiler ve cenazeyi Ankara 

belediye dairesi önüne ka
dar takip buyurdnlar. Cum 

bur reisimizin sağ tarafların · 
da Büyük MiJJet Meclisi re

isi Abdulbal ı k Renda, sol 
taraflarında Başvekil Saraç· 
oğlu bulunuyor ve onları 

şebrimizdt:ki büyük ve orta 
elçilerle bu elçiliklerin erka · 
m, vekiUer heyeti, parti ge 

nel sekret eri ve meb'uslar 
genel kurmay ve vekalrtler 
erkiını il . merhumun dostla 
rı iakip ediyordu. 

Yollarda halk tarafından 
selamlanan cenaze alayı 

adliye sar ymın önünde 
durdu ve tabut top araba · 

• 
sından cenaze otomobiline 
nakledilerek asri mezarlığa 

görürüldü. Cenazeyi otomo
billerde takip edenler, orada 
son hürmet vaz.fesini ifa 
ettiler, 

nıo tız ve tez nağmesine 
kapılarak zıplar, titrer, ço· 
far, çoşar .. 

Üç asırlık an'ane, Ağus 
tosun dört haftasını dernek 
olarak yaşatır: 

Kürekcilerimiz Karade
niz şampiyOnu oldu. 

Hidirnebi, karaaptal, 
hornefter ve çoban dernek. 
leri, Ağustosun dört hafta
sına taksim edilmiş yayla 
bayramlarıdır. 

Bllndan üç yıl evvel 
Halkevimizin tertiplediği bi; 
dernek gczisin~ katılmıştık, 
Hala heyecanını muhafaza 
ettiğim bu dernek gezisinde 
ettiğimiz istifade gördüg' ü ' 
m" • uz yeni ve enteresan şey-
ler Pek çokta 

k On binlerce insanın
. adınlı, erkekli-titiz bir 
lbt' 

_ 11•wla yer alması. oturup 
~gl~nmesi ve nihayet ayni 
ıntııarnla çekilip gitmesi ib 

~~tle, zevkle seyredilecek 
ır gösteri idi 

Merasim gü~lerinde, proğ
raııı, plan, kroki, amir, zabı · 
ta b-t.. b ' u un unlara rağmen t . ' 
t11>ın edilemiyen intizam ve 

dük~n,, dernek, göreneğinden 
erıını almalıdır 

Dağların anfi.ıine sarala 
ilan kı ·ı . • rmızı yeşı mavı 
Pemb ' ' ' 
lb' e velhasıl, rengarenk 

.. e •seli köy kızlarının der· 
Dek f ' 
d

. sa aıını uzaktan takip 
e ışl . d 

eran e, yeni bir yuva 
nuı te ı· ıııe ıne harç koyan bir 
;~a ~uş gayreti sezilir. Her 
• 

02 
'Kendisininkini arar 

uııan . " ' nıahıerındco, gönlün 

Sir:opta yapılan kürek 
yanşlarmda muhtelif böl
gelerden gelen kürekcileri 

büyük farklarla geride bı 

ıakan t:.kiiıımiz. karadeniz 

ş~mpiyonluğunu kazanmış 

fır. Bu müsabakaların gali. 
bine verılmek üzre B. T. U, 

de yaıattığını bulup, çıkarır 
ve çarpıtan bakışlarını, kal · 
binin hoplayan temiz köşe · 
sinde eritir. 

İçin, için kaynayan gö· 
nüller, aşkla sükunet bulur. 

Dernek, çalışanın müka 
fatını veren, eski mekteple· 
rin (tevzii ruükafat) toplan· 
bııoa benzer. 
Orada çıkan, yükselen ses, 

nçok çalışan insanın sesidir. 
<ıTada sallanao kol, oyoıı · 
yan ayak, en çok çalışanın 
kol ve ayağıdır. 

Orası, temiz insanların 
toplandığı, bütün etrafı çi 
çek, çam ve renk dolu, sa 
mimiyet, vefa dolu, ter te 
miz bir yerdir. 

Derneğin ömrü bir sıün · 
dür, Lakin o bir günün si 
biri 1 kudret!, senenin 366 
gününü manalaodmr ' ya 
şatır . Çünkü her dernek 
dönüşünde, yüzlea ce kalb 
birleşir • aıkın ıevdaoın 

müdürlügünce haz1rlanan 

şilt, Karadeniz şampiyonlu 

ğunu kaza11an TrB bzon kü· 
rekçilerine verilmistir. 

Sporcu/ali mz perşembt: 

gunü hareket edeceklerdir. 
Kendilerini muvaff akiyetle 
rinden ötürü tebnk eyleri.1.·. 

hararetiyle yanan yüzlerce 
dudak kcnetıeşir. 

Halk ağzında Dernek
Düğün bu demektir. 

D ernek dönüşü, her yu
vada bir düğün alemi yara . 
tır, gelec~k yılın derneğine 
yetişecek y vruya kavuşmak 
için güz, kış ve bahar ıes 
siz gelir, geçer. 

Yaz başınd<! ise, çınla 
tayan bir çocuk sesi, ana 
ve babayı kovahya , kovalı 
ya Dağlara, yaylalara ka· 
dar yükseltir. Mehmet ve 
Ayşe, geçen dernekte ayrı 
idi; ıimdi onları biribirine 
bağ!ayan bir yavruya sahip. 
bunu içten hisseder, gurur 
lanır, gururlanırlar . 

Dernekhr, bizim halkı 
yatımız için ne engin ve ne 
7.engin kaynaklardır. 

Müoevverlerimizi bu ko 
nu üzer iude düşüomeğe da 
1et ediyoru::ı. 

ÇULHA 

Recep Peker 
Yeni dahiliye vekilimiz 
Ankara-17 (a.a.) Doktor Fikri Tüzerin vefatile in ti· 

kel eden Dahiliye vekilliğine Kütahya meb'usu Recep 
Peker tayin edilmiş ve keyfiyet yüksek tastika iktiran 
etmiştir. 

- ..e.. ı:r.:n ;ı :r.ı.._ 
1 Horb Tebliği j Ekmek işi 

samsundan parça 
düşman tomamile parça un geliyor. 

yenilmiştir .. 

Don kavsinde 

Berlin 17 - ( A. A. ) 
Alman tebliği : Kıtalarımız 
aşait Kubanın cenubunda 
ve Kafkas dağ silsilesinin 
şimal batı kısmında muvaf · 
fakiyetli hücumiarla ilerle· 
mektedir • Karadeniz kıyı
sında hava hücumile üç va
pur batırılmış ve büyük bir 
nakliye hemisi ciddi hasara 
uğratılmıştır . Düşman bii 
yük Don kavsioin şimal 
doğusunda tamamile yenil· 
miş ve her taraf tan Don 
kıyısına va.rılmışhr, 

Bu suretle tcömil Don 
havzası Alman ve İtalyan 
kuvvetlerinin eline gcçmiıtir 

Bugünkü vapuıla 2QO 
çuval un bE:klenmektedir. 
liynca J5tJ çuval sam$UIJ• 
dan mctora yüklenmlıtir. 
Pazar post asile de 200 çu· 
va/ .Qeleceği umuf maktadlf. 
Bundan başka fmdık ame· 
lesi için 50 ton buğdayla 
25 fvn mısır gelmiştir. lca· 
zalarm gerek ekmeklik ve 
qerek fm:tık amelesi için 
aynca budday gelmektedir. 

İskenderundan hareket 
eden demir vapurile f Bzla 
miktarda un gelmekte oldu· 
qu da ayrıca haber ahnmıl· 
fır. 

Ali Bölükbaş 
Alman savaş ve pike Şehrimiz inhisarlar ta/cip 

mtmaru Ali Bölülc6aı lstüdul 
bomba uçakları düşmanın 

inhisarlar transit memurlui1111a 
gerilerinde dcmiryolu tesis- güz lira macışlıı tayin olunmuı-
lerine ve iaşe nakliyatına tur. Çabşkanlığıla lcendi•İ•i her 
hücum etmiştir. keıe ~evdirmiı olan Ali 85/üJc. 

v· d v d başa geni vaıifesinJe "• baıaı l• 
ıyazmanın ogusun a /ar d;ler;~ 

bütün sınıfJara mensup kı · ,~===========;;;... 
talarımıı şiddetli müdafaa 1( .. ) 
savaşlarına girişmişlerdir · il G U N L E R İ N ı 
Dün de bir çok Rus bü· \. İÇİNDEN ı 
cumları muvaffakiyetsizliğe - --

uğramış ve muhtalif nokta· 150 gramlar 
larda karşı hücumlarla püı· 
kürtülmüşlür. 

Şimali Afrikada Alman 
av uçakları kendilerine gaip 
vermeden haYa muharebe· 
!erinde 14 lngfüz uçağı dü

şürmüştür. Manş kıyısındaki 
ordu ağır topçusu Duvr 
böJiesi ht.deflerini bomba

lamıştır, Savaş tayyareleri · 
miz dün gece merkez ve 
doğu İagiltercde çek mü 
bim askeri tesislere iofilik 
ve yangın bombaları atmı~; 
tır. 

Alman deniz.ılhları şi 

mal buz denizinde, şimal ve 
merkez Amuika kara su 

larıoda , Afrika batısında 
ve Atlantikte himaye altın 
da seyred~n kafilelerden ve 
yahut münferit gemilerden 
1 0577~ tonilatoluk 19 vapur 
batırmıştır. Bundan başka 
üç vapur ciddi hasara uğra· 
tılmııtır, 

Samsun Fabrika fi" dej/r. 
menler;, sulorın çe '<ilme,i gü . 
%Ünden gi"inde 600 şu/c•Jar ça
oal •n çılcarı~or, bun•nla da htr 
tarafa tam ek.mele lstihlcakı oerl 
lem yormuş .. 

Samıun Ofiı iaaresfnin göı
tudiğı' bu mucip seb~p dotruıu, 

bizi tatmin elmiyoı: Değirmenle· 
rin suya ehilmiş amma Samsa· 
nun üç ıüı gramı hiç e .lt.ıilmigor. 
Neyse işin orasında da d,.tfliı. 

Digtlim ki, aluuviytt üç gls 
gram Ü•erinden un geti~tirilemigor. 
fakat geri kalan her günkü 150 
gram Buğdaylar ne o/ayar. Ban
lar orada halcııs bir tasarr•f a 
tabi tatulacağı1ta agnen l.tllıkak 
sahibi u11tandulara verilmek ü
zere bu•aya göndetilıe olmtu mı? 

Samsun Ofis idareılnin erta. 
ya of!tğı maı.ereli lco~ul ederdilc, 
bir elinde 150 iram ıın, öbür an. 
de t50 gram bufdug olarak lctır· 
şımııa çrksaydı. yoksa ma%erdl· 
ni ka9ul etmekte mtiıuruz, Çütt· 
lcü teşekkül tarihincn beri htp 
bu çeşit mazeretler tlinledik vt 

duyduk artık 1 
• • 

' 



2 Sayfa 

Dördüncü Kurulta 
DördUccn Dll Kurultnyı bir 

tftrattan ilim r.ibniyeUnlrı tecel 
llsine bir ynndao de kendi ru 
huna, kendi samlm yetloc•, kQI 
tQrQue döaOşOn yarattığı heye 
cana vealle oldu . TOrk dlllrıln 
ıaf ve medooi m\llf'tlerio men 
tıQı irade eder bir vasıtn hr lin 
eglrmesi Tllrk ır.ıkılftpçılurıı:ıo 
asla ihmtıi edemlyecekleri bir 
teıdl . Bunun içindir ki TOrk 
dlllnln bnyUk hamle&I ~u on 
yıl içinde bUyllk inkişaflar kay 
detti. 

Tnrk dil inkılabı imparator 
lugu ltostiye eden ve modıırn 
bir mlllet yapısı vUcude gPtlren 
inkılapçılığın bir p~rçıısıdır, Ttırk 
inkılabının şıarlurındao b i r ı 
·rurk m\lllyetçillğirllr. 

'I'Urk mllllyetçlllğf bizim io 
kllabımızda şöyle bir form ıııe 
maliktir: 

" TQrk mllletlal muı:ısır mll 
letler se•iyeılııe çık:ıırmak, 

TOrk milletinin kUllOr hu
ımslyetlai mubııf aıa etmek ,, 

Dil dnasıoı mllliyetclllğln 
bu lzsılıınıtı dıtımda mUtalea et. 
meye imkan yoktur . 

Qzcırf nde Arep ve Acem dilinin 
bir nevi emperyalist h ıkimlı et 
in kur1uğu ve mUııe7Ver'Nlo 
kafasını Adeta bir mnstE1mlrıke 
haline koyduğu devirir rl lıilıyo 
ruz Bunlar tatiblo ınunyyecı 
~utlıırı ııitında zuhur etti. l u· 
gQu de muayyen şıırtlor rurk 
mllletlnin lstlklAl d;ıvıısını f'D 

ileri saflarına kndnr götOrOy Jr. 
Siya l ilıtlklol , ( konomlk islik· 
llll ve nihayet kU llOr fstiklılll 
milletin varmak iste Jfğl barok 
hedeftir. 

Biz halkçıyıı, b ıltm dilial 
hakim kılmok vaııremlzdlr. H 1 
kın dili derken bunun geri mn· 
no~ile d ğil. ileri m oanslle •· 
Her şey halk için ,. fOr(11t1 il 'e 
ifade eden zlh~lyt>tin hfikiırty • 
ti oıımma söylüyoruz. 

lnkll!pcl dil d vnsı bir tn 
kım m'.:!sel~Jeri ortayn çıknrmsk 
laoır. 

! - Muasır zlyniyell ifade 
edecek bir tOrkçel e sııhlp oı. 
nıak. 

2 -Halkçı devl t"n dilini 
'I'Urkçeleştirme k. 

SADRİ ERTEM 
Arka ı 8 dA 

Venlyol 

irtihal 
Bir iki seaeden beri ra · 

hats z bulunan Trabzon·~n 

eski v<> maruf manifatura 

tüccarl&rıbdan ve tailınmış 

ailelerinden Hayri Dursun 

Pazar günü, sabahı bulun · 

duğo bastaki sayfiyesinde 

irtihal etmiştir. Cenazesi o 

gün şehire nakledilert k pa • 

zar o!masınıı rağmen kala· 

balık bir cemaatbı namazı 

iskenderpaşa camiinde kılın· 

daldan sonra asri mezarlık· 

taki ebedi istirahatgahına 

tevdi edilmistir. 

Selısen dört yaşında o 

lan merhum geniş bir sem· 

pati muhiti teşkil etmiş bir 

şahsiyettir. 

Tanrıdan mağfiret diler, 

ailesi erkanına baş sağlığı 

dileriz, 

i m 1 a K d a .v u z u 
Türk milleti muasır millet 

ler seviyesine çıktığı, yont mu. 
fttur mllltıtler nıotığıoa cnbıp 
olduQunu karasınd kı muagır 
merhumlar ve TOrk dlll ile ıra Türk Dil Kurumu u1un ot, od,. gibi 
de edecektir Aynı zemhndn zamandanberi yokluğunu ya Fakat biç bir zaman ha Tllrk mlllell muasır . nıllletler 
seviyesine gellrıoe ılhniyc t bakı zıyla, sözle, tekrarlayıp dur tara gelemezdi ki Arapça 
mındıo lnglllz Avrup31ı, Alman duğumuz bir eksiğin tamam · bir kelimenin hatırı için türk· 
Avrupalı. gibi 'TUrk Avruııalı !anması yolunda dikkate çe bir k~Hme de bu "uymaz· 
olacaktır. Bu de ımuasır zllıol- -:leğer bir kitap çıkardı : lar" listesine girsin. Sonra 
~;ti kavrayan bir mllletın kUl imla lcılavuıu bu Arapça kelime, çek kul-

r hususiyetinin , Yrınl dilde , H k b lanılan veya şimdilik karşı Kllıel sanatlarda , hukukta ı b er es İrçok kelimd'!rİn 
• 14kta, ekononı\de mll.i çeşni ile yaıılışlarında ayı 1 ayrı tu lığı bulunamadığı için Türk 
mtımkQo olncektır· TOrk öll la tulmuş olan yoldan sıkıntı kaide ve ahengine uygun o-
kı\A\:n bunun lçln l>lrlncl safla ~ını giıliyemiyor. Hatta bu larak süren çeşitten birşc:y 
dır ve ehemmiyetli bir suu ttc rıi 19 J 9 dan sonra bütün olsa, soor Türkçe kelime 
blrl?cl sııtı lş2aı edecektir . h b 

Dıl d ızını alarak kendini gös de yeniden kullanılmaya nş · avası milllvetçlllı~ plrE1o l b" "' -alploiıı bayata lt1tblki olduğu tcrmiş olan çeşit çe:jit keli- lanı mış, uzun ır 4oşeye 
kadar • koıtnr lstlkltUinla me yazma usulünün şimdi de atılma .. devri geçirmiş bir 
halk. h"klmi1etlolcı • ır d '. ~e sürüp gittiğini görerek .. im kelime olsa, insanın yüreği Ktııtor lstık:ıaıı l .. a esıcıır. 1 b l 
ÇQokQ bQyQk nm~ .lfııdesldlr. aya gelememe" n:n acı bir yanmaz. (Kaldı ki öyle i e 
hareketınlı ruh h Ilı kurtuluş alınyazısı olduğu hükmüne ol:sa biz gene işin öbür tür· 
••mimi cephest:ı ıtı ıı eden eo varıyordu. lüsünün olması isteğindeyiz). 8 r. 
istlkl~~I mllletıo Yalnıt siyasi Kurum, geçen yıl bu Kı Türlcçe kelime şu bildiği · 
Juoca l~ı~~~ı~~tUn tarih bo lavuz üıeriııe çık rtmıs ol miz ".11 anat" kelimesidir, en 
Fak11t kDJtOr 1 r ~ ruyıımaz. duğu ''Bir Öntasar" da ·türk aşağı yirmi otuz şiirde "at,, 
oaını~t bir h 

5 
•kıaı: cbrdirete Ç~nin yeoi harflerle en açık ile kafiye yapılmış olan bir 

te kUltrtr i u:ra
8

ı~ Yoralır. Trırlh bır yolda belirtilmiş olan kelime. Bunu imla Ktlavu· 
knıtur eaıper.vııllzoı kaybederek esaslı bir kaidesini ''Türkre zu'nda "kallad,. şeklinde gö •llıııa otreo eb mlı:ılo ntırıızu k l' ı ~ 

.. edlllki e ıoıc erin sonunda "b rüyoruz. Buna bir düzeltme vlYilloi Jav o mıııı ha d ,. b c. 
nice carntyet~e/ ~v.ış kaybrdeo : g arfieri gelmez.'' şek- yanlışı filan da diyemt:yiz. 
dllloiq Ar&p Drdır . Arap lı.~de tekrar etmişti. Yainıı Çünkü "kanadlanmnk\ "ka 
ıenış bir koı~ığrntycsıoı r.şsrok ~o!lenişleri bir türlü olan nadlı ", "kanadsızlar,, şekil· 
Kellrdl2tnı klll rl kolc>ı lal VUcude ıbkı kelimeyi ayndetmek için ler j de yazılı. Şimdi bir de 

Din Ye ıaeder kl ar edebllir ? u ka. d b Ö .. 
lmperatorluk d 

0 
Yet kanollyle 

1 
eye azı uymamaz M. N. ZON 

= 
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Kiralık Ev 
. 
' · ..... _ Yazan 

Henrg Harlana 
4 Tercıime eden 

1 Cemal Enis -·./ 

Fakat teessüıümüz onu ı Kiıacllart olarak geçirdi· 
kurtaramadı. lhtimalkı hala , ğim üı; ay içinde onlarla 
teessürden de/J gibiyiz. Beş samimı aıkadaş oldum. Ba 
ka hiç bir şey düşünemiyo yan hemen bir anne şefka' 
ruz. Başka hiç. bir lseyden tiyle bana hakwor. işlerimi 
bahs~tmek istemıvoıuz. Ev y11pıyordu ihtiyar erkeğin 
de. onun eı-inde onsuz otu ded ğl qibi, ikisi de her ser 
ramıyoruz. den ziyade hep kızlanndafl 
Evi kiraya v.~rmek aklım bahsetmeği seviyorlardı /1 1• 

dan geçmeZdi. Evi kızım raf ederim ki ben de dini~ 
için yöpf/rl!p döşetmiş/im. mekten tHla bıkmadım. On: 
H31buki ev hazulandığı .'a· /a11n sel'gileri, kedclrferı. 
man o aünyaya gözünü mütemadiyen kızlarmı dil· 
kapadı. şünmeleri bana pek acıklı 

Bu büyük blf acı değil olduğu kadar pek gıizel d~ 
mi, Bayım ? Evi yabancı/o· geliyordu. E'tde, biter bil 
ra nasıl verebılirdim 7 Fa mez ölümün ge'ip onu kıı· 
kat son zamanlarda zarar caklıyacagmı tah nin etmtk· 
eltim. Borçlarımı ödemek sizin, ~evginin ona faptırttı· 
için evi kiraya vermek zo. ğı b·ı evde kızın benzi uçuk 
runda Asldım. rı:hunu andıran bir şey na· 

Evi başkasrna veıemez· rin adımlarla yavaş yavaS 
dm. Siz bir lngilizsiniz. E her yerde geziniyormuş gi• 
ğer sizi SEJ1meseydim. bir bi idi. Bu iki ihtiyar:• !lh· 
milyon lngiliz altım bile Bayım onun odasmı bit~ 
verseniz. yine de vermezdim. 61raktığın1za ne kadaı mem· 
Fakat evi size kiraya verdi. nurıuz • sözlerinı a.qız/arıf1· 
ğime memnunum. Siz onun dan düşürmüyorlardı. Bıt 
hatırasma hürmet t decek gün Bayan beni yukaıl· 
siniz, ve bize o odayı. onun odnya çıkararak bBna kıtı· 
odösım olduğu gibi btrskı· mn şık eıbiselerini, mıicer· 
yorsunuz. Böyıece biz de her/erini, okulda iken mii· 
için_dekı. ~şyDsı ile odayı o~ kaf at olarak 11/dığı gtırel 
dugu .gıbı muhafaza Edebı- nefis ciltli kitaplarını gör 
ı:ceğız. E'let •. 1::e~gul oldu 1 terdi. Başka bir gün baf16 
gunu zanettıg1mz o oda 

1 

kızmm mektuplarını hef 
kızımm odası idi... ma t.it fotog"raflarıf1l, 

B L b. · k ·· yaş " 
ayan eroux ızı oş-

1 
bi tutam saçım küçüklii,. 

kün bahçesind~ bekliyordu el~ıselerini, vaft;z sortiflk~· 
llraba y~klaştıgı zaman en- smı gösterdi. Bana Rouen de 
~dişe// bır tavula kocas ma i.. ğtetmenlerinien ald"}ı tak· 
baktı ... Xocası başını salladı dır mektuplannı çıkardı. .. 
ve yuksek sesff:: Ölümünün yıl dönümiJ 

- Her şe~ tamam. Bay olan 12 flğust,ısta onlar/I 
muv~fakat edl}'or, dıye ses biılıkte kiilseye gittim; o 
lendı. rada kızm ruhu için tJııl 

ihtiyar kadın ellerime edilmek üzere toplam/mışll· 
... sa11/mış hemen hemen he Dua bittıkten sonra iyi kalP' 
ylcanla sıkılıpordu. Gözleri· li ihtiyar rahip yanımıt~ 
ni kaldmp gözlerimin içine geldi ve. onların ellerif1~ 
baktı Fakat ben onunkilere tutarak onlara teselli ediC1 
bakamadım. Gözlerinde bir sözler söyledi. 
elem, elemin korkun,·luğu. . . . . . . 
kudsiJ eti vaıdı ki bakarsam Eylülde onlardan ayr1lıP 
mukaddes bir şeyi tahkil' Dıeppe'e döndüm. Bir giit1.' 
etmi~ gibi olacağımı ·his- öğleden ~onra tesadüf bet1' 

evrlode 1'Urk dlll lıkları kabul etmişti· At ad· Arkaf'ı S de 

°!•'""'• 'tlcund.. Ç{'I BIR~Aç S~ TIR LA ~--r . =-

sedlyordum. ayni ıhtlyar rahiple karşda_Ş' 
tırdı. Durup konuştuk, bil• 
tabi LerouX 'ter. onların fld 

Bekliyoruz K oe• y =-v-"""·"" mükemmel insan oldukları, 

ArıadofMnun - I y o l l a r l 'a gıtiıen altı boz ti toprağır, • 
l 11 oıak/q 1. . na ı • a'1ran '- k rr e t kı 

• l'CO an k -
ıarkılorını , ·· l" 0 9 kıı/erı 

.,. oy ıyerek b' ·ı 
ı arla/ a r d ıçtı er , 

d-1-ı- a • harrn ı oııı; uğü teri fi ,_ an arda 
yı "'' E:rne·ı · 1tmerui lıorıı el f nın hol 
"" o dugd -ztn cfuclaklarınd uau haz 

lcüyle kurııtıu·u od g~rattıfı tür· 
y I R elılconlılur 

ı '" en ca,,a . 
6olfuk oe ucrıılak gokın ayı ' 
ger ger 1Glclürciü ça~ı A~us1o, 
lıaııolllrr ta• 11uılerr . Bu 

•'Yan Aıı t 
rrnuı bize de 

1 
"ıı' os ruı10 

ld u oııp - -
fÜ ürmuini b' . yuıumüıü 

• ııımcf e d rJ ki rımııda ıeCJfn~ k u o a 
meıi,.; beklcyoı u':.''nlıforı belirt 

llvuç dolusu para sarfederek 
ern k vererek y;ıpıp mc:ııdana çı-
kard.g·ımız u-·· l 

noy yo /arı bakımsızlık v .. ~ 
uzunden bozulmaya beşlamış 

/ardır 

l1~val dolayısiyle yenisini 
yapf1rmay . k 

a ım tın bularnadığımll: 
Köy Yollar h · , 

ınm ıç olmazsa yapı· lan/armı m h f 
u a aza etmemiz qerekir. 

Bir kısım laşlaım sallanma 

sı, yan hendeklerin kap:ınmc:r::ı yü. 
zünden günden güne bozulan bu 

yollan, yol vakm iken J>ökmak 
muvafık olur. 

Fevkelade al va/de yapılacak 
ve ist~necek iş, mavcudun muha-

f azasından ibarettir, 

Köv yollan, akciğerlerimizi 

saran kıl damarları gibidir. bunla-

rı koruyalım. 

--==-===~r 

kızlarınm ölümüne ne kadıf 
miıteessir oldukldrına daif· 
Rahip bana şunları an/attı: 

- Onların sevgileri se~· 
gi hudutlarını aşıyordu. ço· 
cuklarına adeta tapıyorlardı· 

Ben şimdiye kadar b~~ 
le bir sefqi görmedim. öl· 
düğü zaman, ben onlarıfl 
çıldıracak/arından korkuyor 
dum. ŞaşırmışJ3rdı; uzııtl 
zaman tamamen çıldlfmıi 
gibi idiler. Fakat ili/oh met· 
hametlidir. Xızlanna o/afi 
sevgilerin/ kaybettikten sof1' 
ra :Ju yaşamağı öğrendi/df· 

Sonu var 

' 
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k İrn~~ 1~,~~,~~~nı i B ö 1 g e y Üzme 
· -- - * 

müsabakaları 
le 
0

1~ulan prenaipe göre bu İdman güçü Birinciliği 126 puvanla 122 puvanla Lise 2 inci 23 puvanla İdman ocağı 3 üncü 
be •rneoin hangi kelime ile 15 l T b 1 k 4 3 1 T 1· 5 . d J 
benzerliğinden çekinilı-rek puvan a ra zon get1ç i üncü pwvan a icaret ısesi mci ol u c..r 
öyle Yazıldığına bnkalım: i 15. 16-8-942 cumar- za Ercan 7. o5 3 üncü. idman gücü J üncü 'idman ikinci İdman ocağı 21 pu· 

cnu da uk 1 - • - - l - - .. .,. b 't anat" ve yanında fesi ve p&zar qun/efl kam- 4 200 Bayrak yarJşında gucu. van a uçurıcu ıra zon genç-
11.alik harflerle "mecra,, şek· 1 tadd yepJ/ması l8Z1m gelen Lise takımı birinci Yapıl". n umum tasnifte lik 10 puvanla 4 i.ncü Ti· 
•nde " ·· 1 /,d - ·· 126 1 L. I J I ı:.. 1 " goruyoruz:. Demek ki I 11 anşlaı , havamn fena ol. ld k ma11 gucu puvan a caıet 1seç puvan a J n-" ' man gücü i inci 
" auat,, kelimesi arapça ı ması yüzünden gümıük İs· Birinci Use l 12 puvanla ci oldular. 

lll€ İdman ,qücü üçürıcü -------- - ----l cra, yoı,, manalarına ge 1r.eıesinde rapıtmışıır. yan:; D 
0 
.. r d u·· n c u·· k ı 

~n Ve eskiden de sadece te- /ar eıı Ve/ki müsabaka/ara 2 inci gün yanş/afl. Q r U t Q y 
~·~. oluak kuHanılan bir nazaran daha çok heyecanlı 200 Serbest: 1 i,;cı Sa- Baştarafı 2 c/e 

1 e •meye kurban edilmiş o · olmuştur. det tin Danyal 2 5 9 L :se 2 3 - Turk halkının dil kut. 

duy~r. Böy~e olduğu halde /Jk günün yanşlan 100 inci Nevzat Ercan 3. 17 ld· tftrOoQn bususlyetterlol meydn· 

ılyetlnl .neydana :çıkarmak aa
natkarrn ve lllm ndamıoın vazı. 
fesidir TUrk dlllnln hu!!!uslyet· 
ini Z'3Vkle arıımak aşkı bir bay· 
ll zamandır btz:m seoatkarları· 

... :yada genış bir düşünüşle m~tre serbest,· 11 ... cı' Sa..1et· man gücü 3 üncü M. StJlih na çıkarmak. 

...... '" •· u, U -1 3 ..1l /d ·· Muııs1r zlhoiyetl ifade ede· __ _ ua getirildiğini gördü. tin Danyal 1 16 
L . 

2 
. . sta og u . ., matı gu-

gurnuz "T- k T . l , ıse mcı .. cek bir tUrkçeye sahip olmak mız arasında yer almıştır. Hiç 
Ce K ur ~e erım er NevzfJt Eıcan 1, 19 İdman cu. m~mlekette illm zihniyetinin olmsZia elli senedir bu memle· 
( P ılavuzu oda · Kanat - - :J - - fld Tı b 100 Strl Üstü. 1 inci E- yerleşmeıi, muasır mırnhğ•o kette temiz tllrkçe zevki bakim 
Bio)- Cenah K . t ı gucu uncu nan ra yup Oltulıı /. 55 (serbest) Tıırk mUnevv.Brlerl taratıadun 

(Z • ana sız ar zon Gençlik. lıulunmaktadır. BtltUo gerileme 
oo.) - M1tdumülcenab ve .. 2 inci Salim Öztürk ! . .56 haklule kavrrnması ile t~kevvOo ve ilerlemelere rıt~men güzel 

osnıanlıca kısmında da Ka· ~oo metre Kurbağalama . edec:.ıktir. Bunun yc>lu lltm te tllrkce TUrk sanatkarını epey 
D•t (Bio) kanal 1 k .. _ 1 l!;ci Nihat Beyinay j, 41 idman gücü 3 iırcü Cemil rlmlorlnln a1ıllarıadakl manhkl zamandır mtoşgul etmektedir. 
rüyoruz ' 

0 
ara go (serbest) 2ı'ncı' V·hbı' Ol· Salim it oo Lise loılcamı mubilfaıa edecek şekli· • 

.. ı tO k ır d idi BugUo hu daha çok blzlan· S . I 3 51 /, 1500 Metre seri est l in- de meftıum arın r 9e a es r 
.. Ol\ra, harflerimize bir tu_ u . dman Gücü 3 ün· Halkçı devletin dlllol tttrk· dırılabillr, Dll dnası bugno bl· 

•oyleniş değeri bir ahenk cu Eyup Oltulu 4, JO (ser· ci lsmail Berber .t.6 26 dı çehıftlrmek, JADI d~vıetln mn- zlm lçln Löyle blr bQviy('t ar-
~rdiğimize gö;e • A • best ) si 2 inci Kemal Gündoğan naıebetlerlnde ku:lanacıtğı dill, zetmektedlr. O bnynk lok.Hap 
.His ' meseaa • ~oo S b 1 28 42 /d O . :( .. . kanunları, nizamları , emlrlf'ri daveııoın bir pnçaıaıdır. var mı brı iilemde nekahat " m, er est : inci . m•n cagı - uncl.J 

1 ' 7 J, kararları Tllrk b11lkıoın selika Bnyak lnkllap davnıoı ba-
G- 1• gibi tatil? smet Berber 6 22 Lise 2 Osman llydm 90 4 d· sıon, ve kUltUr istiklali tezine tırlayıp dB bunu Atatürk T& 

on rım bu .!<vincin tıalecaniyle inci Kemal Gündoğdu 7 ol man gücü . Türk Bayrak uygun b\r şekilde bıışsrmaktır. luonusuz tasavvur etmek mUm· 
kanadlr.,, ( idman Ocağı ) '3irinci Ri yanşmda l inci Lise 2 inci Nihayet TUrk dilloln husu ktlamUdOr ? 

(Yalıya Kemal B egatlr, S es.) (~:?"Si!:llll-
1 

• PGEPNM'S&*-==.,-ı;;-'*'----i."!5-W_&_M_Hi _ _.;_Hi....;;;...W:_*_"*_____ ] 

.. ~~'.L!·~r~·*:~.~::~ ~--K-Ô y v e K ö Y L O ~ 
1 

G .lıgor koge doğru . .,, 
Ş~~~;:/•u/ K,.okü,.k, Üç ati<.) aı:4 ";. • W w• - .... __.... ......... ,. '"'''"'- · _,_,,.. ___ """""'8 ~ •&.-cı•••-••• 
k ld . t: yaımak zorunda 
~ •1gım1Y. zaman ahenk ic;in, 

goz ıçio, söyleniş için olacak 
tyorıl_uk meydanda değil mi ? 

Fındık Dfıvamız 
Oıs; • "d •• ' eger ,, ile yazılır da 
t s .. s·ı · ı · d 

1 '! verı ır enine harf · 
• etıoı· · 

ız.ıo, yazımızın, imlamı -
ıuı öoemH bir kaidesine kar· 
Şı • 

b .. gıtrnek olmaz mı? Hem 
ur· 

UQ hunlar ne için ? Yal · 
Dız Arapça "'mecra,, manası . 
na olan "k t . . . T, ana ,, ıçın mı ? 
b·~rk Dd Kurumu'na bu iti 

Yazan : Kemal PEKER ------· 

umumı 

Giresun fındıklar1nda iç nisbeti 

Türkiye fındık istihsalatı ve müstahsilin 
' 

durumu 

b~ı~:e bildirmeyi vazite 
---- • SÖ.lıi l kol On bir köyJür 

Pirozis nahiyesi iç fındıklar1n 
nisbe di 

Sathk Ev 
ltö Dab9klıone mabııllealnde 
" Pru ve lıUktlmet binasınıı ma 
,,ır l>Uyük b 
O<t ııhçell ftvkani Uç 
10: lllbtanl iki oda bUylHt sa
n ve ıuuştemeıatı blr bap ha· 
e ıuthktır. 

'!'sliplerin Matbaamıza mu
~antıon. ---~Z_A_Y_f ·-- -
d 1940 HH ı Ders yıh EylQl 
•vresl[jde E 

Edeb' rzurum lisesinin 
ıu 1 ıyat kolundan aldıaım me
y 

0 
Yet diplomıunı keybettlm 

eQısır.i al 
hUk ııca~ımdan eakislnin 

48"n:ı~ Yoktur. 
~Hnltlk Kornopan 

YENlYoL 
S Haftada iki defa 

alı Curn .. l . k ' a gun erı çı ar 
Unın ını Bek• neşriyatı idare eden 

ır Sükuti Kulaksııoğlu 
Al Yıllığı ( 550) 

tı aylığı 300 kuruştur 
Reaın· · ı -

1 1 anların antırı : 
5 kuruştur 

Gün .. 
u geçen sayılar 
25 kuruştur 

han ın-ıı--.;._ 
ın odert cal uıda n 
eauıı)el k rıbul edilmez 

Der" -d~ı:----
y e laıeyeo yazılar 

lıde edilmez 

O/o , 46 · 49 

Ortp kol 
.. 46 .50 

Yükse~ lcol 
.. 46. 49 

Çaliş. Alınyuma, cammi, Sel değirmeni, 
U1gur, Bodekeler. 

Yirmi köydür 
Oıhonige, Darıkög, Üiper, Kemaliye, 
Alinyoma bala. Hisarıiriı. Barhanige' 

Onblr köydür, 
Akgoma, Mara fili. Lapa, Osmaniye, 
Mr/ikli. Madenler , 

Ağustoı Teşrinit11vel onbeşin kadar. sanraki ag-
largılına dü~ıbilir' 

Bulancak fındıklar1nda iç nisbeti 
Sahil kol 
•. 46 19 

Olıiki köydür. 
Erikiimanı, Burunucu, Küçüklü, lhıani 
ye . B11lan~aklar. 

Orta le.ol On köydür. 
. 4J • 49 1 epegoma. Yurıuılu Sıısu, Ahmetli lcilililer 
Yüksek kol Yedi köydür, 
·· 44- 49 Küçükdere, Kuzkög, Kü.çükada Eze/dereler 

Yılına göre değişebilir. 

Keşap nahiyesi fandıklannın iç 

nisbeti. 
Sahil kol 
.• 45- 48 

•. 4 ~ - 47 
Orta kol 
., 46 . 49 

Yüksek kol 
t# fj. 48 

Yirmi il<i kogdür, 
Kalecilc, Dfizk6g, fJalıklısu, Tepeköy 
Uğurca' Güney. Andallur. 
..)ivri /111dıklard<ı:. 
Yirmi kö'ydür. 

S .. ı"zn, Ha1mandalı. Bagrambeg, Demirci 
Fiyıüz, Küçükgeriş, Y~nİcc !zis::rlar. 
Yedi köydür. 
.4rmutdizü Mencilis, Geıit Karahaltlulclar 

Dört köydür. Salııl kol 
. , 46-50 
Otta kol 
.. 46 . 49 

Piraıiz, Saıarsu, Modenlt"r, Erenltôgl~r . 
Sekis köydür. 
Şeglımusa. Narlık. Gökceali. Armut çu· 
kuru, Alidedeler. 

Yüksek kol Dört köydür. 
.. 46 - 49 Çayır, Bozat, Tepekög. Cindiler. 

Dereli nahiyesi. 
Yüksek kol 011yedi ltöydii!. 
.• 47. 50 Semail, Köknarlı, Sütlioe, Yomralıisar. 

KuJ[ulaan Krırtulmaşlar. 

Ordu fındıklar1nın iç fındıklar1 
nisbeti 

Sahil kol Randıman 48-jO Çiftlik A;catebe Te· 
peibalti Turnaıuyu Akqası 

Orta kol 49-51 Eskipazar Haffpli Uzunu/sa Ça'lluşlar. 
Menşe Vs. 
Yüksek kol 50-52 Karakiras Sajırlı Meşo.yıh Egmur fJS 

Abdu!hagır mıntıkası 

Bu kısım mahsu!u ekseTisi ıitırili 'Ue kara lcarışık ol
duğundan randıman nisbtti 38 ilci 46 arasındadır, 

Trabzon fındıklannda iç nisbeti 
Dığirmendere. 

Alt kol 0/0 44 - 46 lloslar Samarulcsalar Uslar Göşera Gtı· 
valar Gohoni Gonisera Ajigonos Şana Ga'Uala Ztfanos. 

• 
Değir men dere. 

Ü f t kol o/o 46 · 48 Maçlca deresi Zigonog dttresi Ani/a Kolc 
Kalanima Kiiat Zambur Elmalık. 'VS. 

T.ıbukhane, 

Kola o/o 48 . 50 Meserga Munda 
11e llrgalgu Kisarna Çakurf•gır 
Kalanlma deresi oı. 

Tos DifJranos Kireçha
Korlıklar Üııurderııi 
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Gayrlmenkulun bulundu~u Ka 1 ti d k ·ı . K 1 f ı·ı s ... 1 ocak mevtı mabıllul, ıokağı, nu· pa 1 lOt O O un e Si tmesı apa 1 zor USU 1 e ogon O in 
mınu . T b 

Sloıkll köyQode vakı ve ra zon Sa. Al Kom. Reisli2'inden: 
Tapu 11lclllolo Teşrlois11Dl 930 1 

1 
1- Kapalı ıart usuıu ile 1000 ton odun eksiltmeye çıka. 

tarlb ve clld 69 salılfe 72 sna rı mış ır . 
113 nuınuasında kayıtlıdır. 2 - Mukcmmen bedeli 40,000 lira ilk teminata 3,000 llradır. 

Takdir olunan kıymet : S - Ev1at Kolorduou bnton garnlzonlarnıda Yardır 
Tamamına 4uO Ura ltlbarly. ~ - Eksiltmesi 'l8 Ağust ıs 942 cuma gUnU saat l 1 dedır. 

le Jar111oın 24 bles de 15 his. • - lsteklllerfn belli gUo ve saatte kaeuoun 32 madde 
aeılne 12496 kuruş kıJmek kon 

1;~e tarlt edlldl~I veçhile b ıı zırlayacakları teklif mektuplarını 
muıtar, e 8 itme saatıodao blr saat evvel Trabzon satın almıt komis· 

Artırmanın yapıla.::aaı yer, fonuna tevdt etmeleri. 2-4 421 
gOn, saat : p 

Rlıe:lcradalreıılnde'l"ı 9. 942 0ZOrlıkla kuru Ot ahnOCOk 
tarlblode Cuma gOoU ııaıt 15 de 

1 İfbu ıayri meakulua ar· 
t~raa 11rtnaaıeıai 10 -9-942 ta. 
rıblDdeD itib1ren 942-161 no ile 

~lıe" lcr.• Daireıinde her lı:e . 
lln rorabılmaıi İç'D açıktır. han 
da Y•ııh olanlardan f ula malıl t 
alaıık i.tiyenler lşbuşıırt nsme;: 

Trabzon Sa. Al Kom. reisliğinden : 
l - Pazarlıkla 60 ton kuru ot satıo ahnncakhr . i - Tahm\Jı edilen bedeli fl70() lira kat'i temlnah 855 liradır 

- Evsaf Kolorduuua batno garnlzoalıırmdıı vardır . 
4 - Pazarlığı 25 AğustoH 942 SALl 2llvO saat JO dadır. 

k 6
1 

- lsteltlllerln be 11 gUn vs saatln Trııbıon salın alma 
om syoounı mUrr.contlım 462 

Ttabzon Sa. Al. Komisyonundan : 
1 Kıtpalııart usulilA 100 t•>n S 1 ığan eksiltmeye konmuşt= 
ı - Mutıammen bedeli 14500 lira ilk temlnah 1087 Urıı 
3 - Evs!lf Kolordunun bOtOn gaı nfıonlsrında vardır. 

4 - Ekıılltınesi 4 Eylül 9.ı2 Cuma gllnU ııaat 10 dedir 
5 - lsteklllf~rlo belli gQo ve saatte kaououn .'.n maddesi'" 

de tarif edildi~! VE'çblle hazırlayıcaklfırı teklif mektuplarını e~ 
ılltıne saatinden bir saııt evvel Trabzon S51ıoalmıı komlıyoDll 
tevdi etmeleri. 214 1-4 

Pazarlıkla soman alınacak 
Trabzon Sa. Al. Kom. ~eisliğinden : 

! - Pctzıtrhkla 60 ton Saman sııt1D alınacaklar. 
2 - Tlibmio edilen bedeli 3750 lira kııt'I temioah 562 Ut' 

50 kuruştur. 
3 - Evsaf Kolorduoua bntno garob.onlarrnda Vördır. ,il 
4 - PBzHl•ğı 22 Ağustor 942 CumarleRI güaO saat ıo.~O d,,,,. 
5 - lsteklllerla belli gna ve saatte Trabzon satın al 

komisyonuna mUrr.caatlerı. 461 
Ye 94~ -. 1.61 doıya numu111ıle 
••murı yelıaııze muracu ti arı 

~ Artırmaya İftirak · içio 
yıık~rıda yuılı kıymetlerin üzde 

Zayi maaş ciizdanı Pazarhkla Zeytin Ahnacak 
ve mühür T b S Al K R · 1' · d yadı buçuğu niıbetinde Y 

8 
•11• • pey ve 

14 numaralı maaş cüıdmıımı ra zon a. . om. eıs ığm en : 
vı mılhürümü kagbettim. T~hmin edilen Kat i te Y mı 1 bu bankanın t · t 

mekhbu te d"" emıoa v ıı. 

. a . ipotek ıabibi alıcaklılauıl 
dıter alakadarların ve i t"f lr. h ._ 
kı lı " 1 • • ' 1 

• aıı: 

. Bulanla,,,, Üf güne k.BcJa,. Mikf IJfl Bedeli mlnatı 
Rkız~ ocentalıiına t !ilim etmeleri Cinsi ; Kilo Lira _!!urnş lira Kuruş ilıi11e gün ve saati / 

• ; L'·P erıoıa r•yri menkul Üle· 

a Si takdircle geni1ıirıi alacaiım. ~ 
dan ıngi cüzdan ve mührün Zeytin 2500 1750 262 50 ;:o ağus. 942 /O, J 

rıa hı haklarını huı1..1ile f . 
•aarafa dıir iddialı · baız. ~e 

hükmü olmaclığını ilan eylerim. Zeytin 2500 1750 262 50 20 ağus. 94111 
Mopawinin bü11ıik toşhana ] - Yukarda miktan yözı/J zeytin pazar/Jkla · satm a/Jnacakt1t. t "b" d rıaı ıı u ılaa 

•rı ıo en itib1ren 20 " . . 
L• " • ıuo ıçınde 

•Yra&ı muıbıtelarile b" ı·Ld 
• t• • ır '" e aıe. murıye ımııe bild:raıele . . d . rı ıaap e er. 

mahallesinden 
Pendik vapu,u suvarisi 2 - ~vsaf Kolordunun bütün garnizoularında vard1r· ,J' 

Ali kızı Fatma Kul 3 - isteklilerin belli gün re saatt11 Trabzon satın alma komisyonnna mür~caat/arı 
Ahı takdirde hakl 

aicillile eabit olmadık ırıt tapu K 1 
d r · ca se •ş be f ı t ı.:.~:~ıa paylıım111ndsn hariç kı apa i zar a pos a 

. 4. Göıterilea ründe arlırme 

:::~::~Q~:;ı:; a;~~ru::.u':~~:. na k 1 i yat eksi 1 t m esi 
kabııl at~· vo bu~l~rı tamamen 

.... .. ad V• •tıb•r olunoar. Trabzon P. T. T. Müdürlüğünden 
ri ••6"Lull'ay6iaçeddilefn ıabmao :la aay 1 - ~-le hh b l 

-" 
6 a t1e go'cu taıımalcta mütta it ser est c • 

"Dra e ı •§'rlldılı.tan malc - h /ı 
•n çok artıraea ihale edilir· "k uzere o lada üç seferli gitme g Plme ( 1400 ) /cila 

A1ıcak artırma btd ı- h · gu toıımalc ve kamyon bulundurulması meşrut Trabzon 
•en kıymeliD Jlzd e ı .rııu ••· E 
buta11 va ya aatı e .Ye~m•ı. beşlai -:_ rüurum orarsı posta sürücülıiiü ( 12. 8. 942) gü· 
eatııaa raçbaai oıa' ı~tıyenuı ala. nlcunden itibaren ( 15} gün müddetle kapalı zarf ıuulile 
lılar bıılanupda be=e~ıter alacak. e siltmege çılcartlmıştır. 
r•yrl IDeDkal il t . bunlarıa o 
alaoaldaruua e ""''D edilaıı 1 . J .. -- .AIJlık mahammen ıicreti I ikibin) seneliği ( qİr· 
C•k•aıaa en -:•aıandlQ fazlaya mk~f 01rtbın). m~valclcat teminatı ( bin seki~ güz ) id:uf 
eli baki kalaç:k :rtıranın t11bl.ü "' a et ( ılcı hın beş ~üz )liradir. 
rtl• daha l••dit •re artıraıa on 3 Ilı l 
olan ve onllllcu rüaG d - 0 e ( 27 · 8 - 942) Perşembe günü saat ( 11) 
.. atta Japllıcaıt •Jnl e ~ıabzon P. T. T. Müdürlüğiinde müteşekki' komis
aataı iıtiyeain ,,:rtarma, bedeli gon a yapılacaktır. 
~iter alıoaklılaruı :atıu. raçbani 4 .-:-- Ş~rtnameler lcomisqondan her gün parasız iste-

• teaıio edilaıi gayrı •enk11l nelebılı E.lc '/ 
llt••uuadaa fiil 1 alıcılr.lırıaııa r. sı tme kanunun 32 ve 33 üncü maddeleri mü-

~ 

Pazarltkla Sığır eti ahnacak 
Trabzon Sa. Al. Ko111. Reisliğinden : 
1 - Pazulıkla 12000 kilo S·ğır eti ııaho alınacak lir. 

2 ·- T&hmin edilen bedeli 7200 lira kal'i lemir.alı 1000 Urıdtl 
;! - Kvsaf k0lordunun bUtna garolz'>nlımndıı vardır. 

4 - Pazarhğı '21 Ağustos 942 CUMA güoQ saat to dııdır .:_. 
5 - isteklilerin belli gnn ve saatte Trabzon 1atıo ıl..,.. 

koınlııyouuoa mnrııeaatları. 238 _,,,; 

Tanzifat ve tenviral 
vergileri hakkmda 

Belediye Riyasetinden: 

eQ Çnk aıtırana ~:'ı çılı:ıaak fartile clbi~ce taliplerin ihale saatınden bir saat nJCJeline kadar 
le bir bedel eld ad~ edilir, böy. temınat ııe teki'/ ' i · · / / l 2 4 G k ı 
J•ptlaıa11.ve ~eıleınezıeihıle - ıcernı1eomisgonrıvermeeriianoanur. ayrı·men u satışı 

6 G aa 'I tılebi diiıer H lk 
'lıal •Jrı •e k ı · • d k d 1 

~ olunaD kilD a U lı:erıdiıine a evın e e an ers .uJ. 

1941 yılt için tahakkuk eden tanzifat ve tenvlfl1 

vergi ve rt simlerinin tediye müddetlerini gösterir i.111!; 
nameler mükelleflerine tevzi edilmekttdir. Yazıll rntı ~ 
det/erde t~diye edilmeytn vergilere %10 zam edilerek fıp 
~emv11/ kar.ununa tevfikan ta~sil edilectği bildirili~ 

••rılen 1Dllhlet · '.9 d derbıl ve ya m Muhamm!n Muoa~ 
k.:~~. ibıle ka;!:~ ı:.t•rayı ver. 1 Mr.salıası beclt-U ,,,,,ı ı 
ı·ı 111•dı11 e•vet olunarak er• • d b 1 d Vakf_ı _ _ Nwi Merıkii M S L K L ~ 
•ela buluııaa ki en Jiilı.•elı: telr ıne yenı en aş an 1 ~-:ta bedelle aı::i- •rı etmi' ol. , Fatilı Cami arsusı P.ııar kapu moloz ) 86 :W 93 10 6 
ao\•aıaave J• b a raıı o•ur.. H lk V k fj 1,11 ··d·· 1-,... d 

lhl&k arttraıa nlunata&aa Yedi Q • • ı· • d a 1 ar ıYIU Ur U5 UO en ,&J 

•rtaraıaa ibate ,14\~•kardıp eıa çolı: llı:ılke,ı ek VI re ıs IQln en İ Yukarda eisafı yazı/J bir parça gayr/menkulün mdıi/Jfl' 
ar•11•cl••i 1 L 

1 ıı: Ve iki "b ı eman "' t ı M ·ı t l k ·· 3 8 942 h · 't ı 1 aııı; n 1 a e lbl• 1810 Oıı;re ınen llmün SPyharıan tıırafındso evi· yeti peşin pc:ra ı e sa ı ma uzre - - tari m ,, 
ı"ı• Jhde ~ıdaıı b r•çen Kilaler tekrar banulnda Al tOrka ve Alafmka pıırasız keman derslerine 24-8-942 tarihine kadar (20) g:in müidetle aÇ1" 
a a Ye ditar ••lfa;"P o~11nıc1k ş allIDıştırJ. //ti 
•Jrıoa bıı'ID• b ve • 19 rarlar Ders al k arlttrmaya konulmuştur. istekliler tahmin &!dilen bedı.,.1 
•••uriyati•iacea~=~ . 1lı:mLna:.aııın Jen B"Ja ma 'Ye an eyi btr şekHde kem"D öıtrenmek isti muvakkat temin,,tınt aıtllrma gününden evvel Vakıfı~· 

_ DGrl P•r"a t 11 oluuur. Jıtzdırmııın ve Boyların HAlkevl kAtibloe murııcaııtla lslmlerloi k . h kit1 
- ,, eri y arı ve de idarEsi veznesine yatırmığa ve atı i aleyi mütea r 

rRoıterilea 2S-9_ 94~ u<ırda rs gUn ve saotlarml ö~reomeled i!fıa olunur. ihale bedt.lini def atan ve peşinen veımeye mecburdıır/ıf· 
lıe lora M taı lbiııtle • 'pi 

da itbu illa ~~~;111~n odaaın. ı N A N işbu gayıi menkulün kati ihalesi 24- 8 942 talihi , =0••eai dairıain:~ en •rtıraa müsadif pazartesi qünü saat (15) te yapılacğından tı1% 
oluaur. ••tılıcı111 B lelin satıı şarlanm anlamak ve pey sürmek üzre tıY,JI 

-----:::-------~ U QÜn çok zedg· k d 'I kt edilen gün ve $Batta Vakıflar idaresinde mütesekJP 
Fevkal&de i:ç:t~' ~-~-::.:_::=~'".:._:~O:::~ro~ı eçı 1 komisıona muracaatlan ilan olunur. 3-~ 

!:~:~~e Riyasetinde~~aa davet T. C. Ziraat bankası Of A janslığındaf1 
dota1iıtıe 1~ şe teetllatıcın lartJ Bankamıza ipotekli v:ıdesi geçen ilcrazattan 73 numarulı senetle harçla lcazat11ı~1: 
ı:ıt 8Q 

42 Maıı Y•h biit 
1 

ve vızltenln B ı Maki iftirgalı lcör1ünden Xôğat a;allarından Osman oğla Ahmedin şarlcan henJ"'! t.,lbln~ıu•• t"tkllata lçla bQçt~~lae llheaı IOzu ... ıe edlyeye devri b c:" l D l ·ı hd k. d ,,,. 
•e BeledlJe 

11 
, C:lde tııdU•t ... u görlllen "lktl gar en Durmuş oğlu rotmu, şima en atıat tar ası e ma ut i ı önüm ve şaı ıf 

la ec.ııı t • JapıJr. il ıarben yol, C!f!maltn Osman cenabtn Kôğat ojlu A!ımedin tarlasiylı mahdut ilci.•' 
'" "'811 tttrlfle 1 &Vkal&de lçtl-·a d caglDdıtn 2181942 ,, b k O b ·ı' r ı ...... '' t nümlük tar/alarm tamamı 3202 ıogılı an/camız nnununun 4 m·ıdd~ıi mucı ,,. r ca Olu1aur. e Olunmuı::tıu. 

y 10-8- 94; tarihindt!n itibaren bir buçulc ag müddeti• açılc artırmaya çılcarılmııttfı 
Toliplırin o;0 7, S teminat alcıelıriglı banlcamı•tı mür•caatları. 


