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\ ... 

dıtı 10000 10 UDOQ yıldOoDmQdQr 
26 Eyltl tarihi aluaal aaray halka, halk saraya bavramlarımıı araııaa air terı danmnı. Sarayın ve ... Bu mQr.asebeUe yaran saat ,· n t ı· h a p 1 a ı 19 da JUtdUO her tulfında Ol· r 1 

mittir. Her bayramımıı.ıo raylanıo dilioi halk, halkıa dıı&u ıtbi tebrimlı Halkevl sa-
Jıldlaiabde olduğu ıibi dilini de aaray ve aaraylı ınnuod,.dı bir tı1planta yıpalırek C H P Namzetlerı· tesb•t d•Jd• 
dil bawrammın bu onUDCU anlamamıt • itte bı"zı"m dıl • • • 1 e 1 1 ,. Dil bayrrmı tatl•noattır. 
dla&myıhadada bir ıeriye, b" daYamızbudar: Dilimi tık 0008 blyramıa Oaeml Kanuni mllddetlerini ik Yoklamalarda parti wi 

IAyet idare heyetinden ... 
ı•hitler ~ulunmut Ye çok 
samimi Ye ahenkli bir laaYa 
içinde ıeçen yoklamalardao 

de ileriye bakmak faydaııı önce millet~e daha çok Hılketl Edebtrat Komfteılodea m•I edea Belediye mecliai 
olaaz. Bu ıuretle yaptakla· okaaur, yaıılar, konutulur bir arkıtlış tarr./ıodeo ballrttıe. az.alıklan için C. H. P. ta
rımızı Ye yapacaklanmızı ye anlqdar hale ıetiımek cek, baadao ıorıra gençler ta rafından yapılan yoklamalar 
ıörmlt, ditlnmiit ve bir öl· •nra oau buainkii ileri dlin rafıodııa tlirler okunacak. Te merkez. kaza hariç olmak 
çiye vurmuı oluruı. İJk Dil ya dilleri dereceaiode itle isteyenler U dakikayı ıeo•e· lizere diier bet kazada ta 
Kurultayı buadao 10 yıl mek.. Bu, tilpbeıiı kolay mek Oıere TOrk Diline dair mamJanmıtbr. k•zalar halkıaıa laiuiyabaa 

tam uygun. derecede aetice · 
ATkosı ıl Je 

C5ace Dolmabalıçe aarayıada olmaz. On yıldan beri uğra flilr 'fe te:derlol ıOyllyecek ve Of ve Slirmene lrazala· 
toplanmqtı. Bu tarihte yeni ııyoruı. Dilimizin tarihten mOo1tbf1!Jar yıpabllect-blerdi!'. r1oda BeJeiiye mecJiai yok· 
laarfleri kabol edeli 4 yıl ol · 6aceai, tarih içiodeki akııı, Sut l9,4ö de A'lkara radyosu lamalan 21 Eyldlde, Vakfı 
•Uftu. O ıamaa Atatiirs cliier dillerle olao iigiai ve uuo bu mevzu baktıoda fapa- kebir, Akçaabat ve Maçka B L p 
laicb Ye ber ivi ... imiziD ol- niba1et ıeleceği üıeriae bir caaı neerlyat dlaleoerek kllUı- k~z.alarında 22 Eyldlde ya· • orenz ensen 
.a._ ı ma tGreol sona eurcektlr. pılmıtbr 
....... ıibi bu ifimizin de ba çok arqtırmalar ve incele • Oa iki aeaedea beri ıela-
llıada idi. Bize lulanzlak meler yapılmııtar. Bir yan- c H p t K rimizdeki Alman Koaaoloı· 
~· -çı.rp.teriyorcla. dan ıuete, dersi, kitap si· • • ar isi ongresi luiunun Kançılan bulanan 

ve ır aç ıeneclea berı· -._ kubal adını ve batı· bi en çok okunan vaııtala· b" b uk 
~llaaı bu mutlu pnde ıayıı nn duru b i r dille CQınburiyet Hılk ParUsl başlaaıcaktır. 
ıle, •il ile bir yol daba yud•alan ıailamrkea, eli· Ocak ve Nıblye koaırelerl •1· Ştbrlmlldekl ooıtlar koa- de Koaıoloı olarak vuife 

.. 1 
llJetlmlsla merku •• •Glbık ı r1 a:•ren Ba L n '\I•... ter 1aaclaa okallarımacla ır• e Parti 11loauada •• blaı· •v 1 oreu .-eaın kasslaran.-ı EylQl lptlclanndan b ' 

lllrk Dlaamau keacliai okuJU çocaklal'\mua ipe ltlbarc:n baılamıı olup kendi ıı olı:ıları da kendi Hlonlına- u kerre Berlinde Hariciye 
kadar köldl Ye 6zll bir eli· necelderi bilaileri öz dilimi- çnrelerlndekl bUtQa 11alarıaıa da Jıtpmaktadarlar. nezaretinde baıka bir Yalİ· 
li oldat-a kim iaa .. az ? ıda k.U.eleri Yeya ileri dH · leUraklle buaretll Ta olçlıllı Ken6{relerde iıbır olunan feye tayin edilmit oltlajua-
Tlrk diliata ---•· bir ,,-_. lerde Wrlik olu kelimelerle bir alaka kavdelmektedlr. Mem . clUeklerla lHblt edilerek mer- d C .--- ._... ı k an geçen umarteai _._8 
miti ve 1Vefli bir aelec:ep belletme iti tailanaa yola· l9ket lşlerlnl bararetle aıDaıte eı k1111 konırealne arsı ta. •-
Yardır. DilimilİA rea,Wiji na pmiftir. Yapalan itler· re etmekte Tt iyi neti.eler ıd· rırlııtmlmııtar. OQa ıkta• ••r yeni Yaıifeıiae &itmek ile· 
Ye ıtızelliji dllaya dilleriaia de ekıildik veya fazlahk ol •ıkla olın Ocak Te Ntblye teı ocaklan deleıehul Parti re Karadeaiı vapurile laue• 
biç bariaden u deiil, çoktur. duju aöyleamemit dejildir. konırelerl ha ay IODandı ta aloounda toplanarak kaza koa. ket etmiıtir. 
Y 

ıaımlbıoak •• oa bet ıına ıreılae ltllrak edecek delqele- M -• k 
abuı, Tiiık dili, Tlirk var Baau biraz tabii ıirmek ıe· mlteaklp kıu kooırelerlae rl ittifakla ıeçmlıterdlr. e

1111
e etimizde bal•· 

lıiı ıibi, yilı yıllarca yiizüı· rektir. Bazı aprı hareketler dutu mlddetçe kendiıial 
ti barakılmıı umur .. nma olmuıtur, olabilir de •• FalLat lbrahim Konuralp herkese ıevdirmit olan Bay 

••ıtır. Avrupa uluıları orta· bu, llklmlbln bulaaıklıiını Pen•eo, batta valimiz oldu· 
~İ karaahjaadaa çıkıp bizi ıöatermeı. Ôalmllıde dam Şehrimiı Erkek Ortao/tu- tu halde Emniyet meldir& 
•çbpmız kapıdan yeai YI! dlı bir yol yoktur; ı&çlllk· lu mate n•tik ödretmeni lb ve dostları kendiaini vapur· 
•J••darıcı bir aydıalıöa ka • lerle blalaamıı bir deaiz var· r•him Konuralk E•lciıehir d • a uğurlamıtlardar. 
Yllfurkea biı, farlundaolma dar. Ba denizden ıeçmek liıesi matematiköğretmen· 
daa, ya9 q yavq ye koyu· ve lllldlab aydıobk afkaaa llğine tayin edilmiş ve Er
lap &ittikçe artan bir ka· kaYUfmak kolay deiilclir. ZUTUm yolu ile. Eskişehi,'e 
ruhia kapdmııız. Avrupalı Bu iıealdı erenlerimizio bil· haTeket etmiştir. 
aaa'atta Ye tekoikte larp i- diklerioi hiçbir kaygıya ka· 
leri aitmlf; bu arada dille- pılmadaa ıöylemeleri . bir 1 brahim Kor:uralp 31 
rbai de durmadan itliyetek millet ve vatan borcudur. yıllık şerefli Ö5'ıetmenlik 
leapalqtirmit Ye gilleliet· Bileolerio dudak b&k.me haya 'ınm çoğunu Trabzon·· 
*'-~-ür B · b"l · ı · · · da geçirmiş. çalışkan ve •11· --. • iue tam terıi.. ıı, ı mıyen erıo ııe gırmeai 
Hep ıeri ıeri ıitmiı, Kanu kadar kötil bir ıey olamaı. z;fe s 0 veT 6/r mesltk ada
•i deniDin parlak darujuna Ortada bir hakikat var ki mıd1r. Memlekete yüzleıce 
alatmıtken &ittikçe daha baoa kimae bakir edemez: gen' yetiıtirmiı olm•k gibi 
, ... tepelere hamit, çukur· Tllrk dili ı&nclen ,aıae zea e1işılmez bir saadete eTen 
lara batmq ve neredeyse &inletme, ıtzelletme yoluada /brohim KonuT11ıp·11 bundan 
boial•J•UUflL Nerdeyae dır. Şu yapılmab idi, ıu da bögle de b111a11 ile gel~cek 
bealijimizi "-1beclecekmifiz. yapılmalı idi, ıibi 16der Ye usun gıllar dileriz. 
TaribimİIİD IOD Q1manlı teakitler dAva71 zayıflatmak 

• deYriai baaaimiz içimiı 111 deiil kavyetleadirmek ıerek · 
lamaclaa -r11 tir. • 

Dil ki ulusal bailarua ea Dil davamızın aaa meae 

Tütün numun·e 
Tarlası &ae.Uıi ve ea aaila•dır. lelkiain dllflniild6j6 yer 

N.: 7a11k ki bu denede en T&rk Dıl Kurumudur. Bu lotılsarlır ldarealoln. Trab 
•aaacak durmada olan odar. kurumda yetkili adamlanmız aon ı ntn · lerlcl illab etmek Te 
L~eclrue 7ola ile bir çok ya vardır. Yetki•i olan herkea fenal ııkllde lQlQa ılrub J•P 
-ca Ilı Ye karallar dilimiıd dltl•cllilal buraya bildire· mık uıullerlnl ekicilere oıret-
Y•bm oldap ıibi bırakma bilir. mek lçla AJılOfyadı bir nama 

.... ıeriletmifcle .. Yıllar .. ı. Hakkı TUNCAY ae tarlau tMll edeceat otr• 
,... Araıı ..,,. 4 '' alllllfllr, 

A. Riza Işıl 
Bir ay önce hrısusl iş 

leıl için l6tanbul11 gitmiş 
olan C. H. paıtisl vill,et 
idare he11etl reisi illi Rıza 
1$ıl TaTı vapuril• şehrimize 
aÖ.'1lflÜ1 tür. 

Avans Tevziatı 
Tn.bıoa Merbeli llOyleri 

llltQn eklcllerloe lablarlar ld•· 
r•I tarhadıa · nıaı tevzii lk· 
mıl edllm 1ıtr. Mafkı t11ıaı 

tınan akletlerlne de af batındıa 
ltluren nıaı tet1ll•• bıtlın•· 
... baltlı llaalllfbr. 

Belediye Reis 
vekilliği , 

Tevfik Y1.1nu.<i'oğlunun 

çekilmesi üzerine Belediye 
reis veki//ıji m~c'is azıuırı· 
dan Ce11det flkt;ay& deue· 
dılmi; ve if 11yi vazifeye bar 
lamışt1r. başar1lar dilarlz. 

Çağr1 
Halkavi 

Reisliğinden: 
26 Eyl61 1942 Camarte· 

ıi güall Dil bayrama olmak 
mllaaaebetile evimiz ıaloa•· 
lonaada bir katlama t&reai 
yakılacakbr. 

Sa7ıa halkımızın ye H.Jk· 
vli arkaclqlann tlreacle ba · 
~~-lan rica ol••· 



2 Say!a Ve~woı ~u .... ~~~....---~ı-.--~a-.x--J~.._.t_y_ı_OL~9~a4_2.....,_ 

\brahim Konuralp'm Ayrılışı Münasebetile 
1r Kahvede sahbeı j 

Eakitelıir lilUiae tayin edilen matematik öğretmeni, vam eden bu değerli öğretmenin bunca doıt, arkadat ve - Bufün iftarJa ne geselc' 
Faal ve malıterem hocamıı İbrahim Konur 1 ' 18 I mealektaıı bulunmasına rağmen , ona karşı alakasız ka diye düıünüyorüm 7 
Lı-- t .... T b a p ın yı d d' k k d .. 6 ld uqm• etti11 • ra zoodan 1e11izce aynlışı dosi:Ja lınması kendisine adsız kahraman e ırtece a ar ma· - Ne bulabilsek ve u rı· 
mealektaılarmı, talebelerİDİ ıoaderece mabz ' t . t~ını nih, ilgililere, kadirnaıinaı ve nankör dedirtecek kadar acı.. j111RuH da alabilsek dige tlOıün· 

Ô un e mış ır. Aşağıdaki yazılarda, bu duygular, biitün ıamimiyet mele daha yeri,.,de olar 7 
mrladen 33 yılını maarife veren ve vermekte de k 1 d 1 kt d . - /'adenidn ouH iHJt.i a/a. ve yürek açı bgıv le can an ırı ma a ır. ,, 

lb h k"tl•r etmu I ra im 1 K 1 edeblli1ordu lıa,ıarın faydaaım r• acaba kızardık ve utaadıkmı? - o halde .ı. bizde11 JeğU· 
• OnUrQ P rorme1lnce iki aydınberl talka Hayır hiç zunetmiyorum. Çtıakü ıinb ? J 

Konuralp GOrıoıa. d111eıtu Ye ıevım aıadıtı yıtlktan ~lrdentılre fır· bizim ziyafetlerle: hitabeleri• u - ·~ilçük samaralcıoda/c.i 
bocııımıı ltlllzce Trabzon'dan ladı ve 7aoıodakllere : tnrladıklarımız ara11nda böyleıi arazi levzii11in ••laııklı;ı niha. 

Trdao11 Maarif mohitinde 
lı'...ı. le•lallfi ve lıl hocolıgı 
ile ,_.,il• eden 6u lcıgmet/i 
arlc.t/111, lıarelcetiııtil!ft iki ıaal 
önce Allaha ıırna,/aılılc d~rmlc 
için, melcte6ıt lceılar Hltmet et 
•iı " birer 61re' ellerlmiıi ar 
lculce11, ıaget m•rıiı w l•tlı 6ir 
ıeıle, fÖnillılea çılumlmamaıuu 
"• lld" •l•lıli. Herelcelinl 
ti.ita ewl 6ildlrmetliflne ıiaıJltiıJ ,._cJ••. hlc ac/er 11uiıce agnl 
,...,,.. ruı olmadıfınu*ı ıöglc 
ıl••• 61r .,. ftlHl •a•tfeıi ba. 
""'• 6uı.,. •• ., liam ıılcliflnl 
Eılcllf/elrı laıl•r epegce gol ol 
,.,.,... lcl,,.ugl rdatara etme 

flea, Ndect flllc.Jaıların se"fİ· 
ıl11l ıönl•nde ta,ıgarok golQ çık. 
lllM lıteıllffJt.I, 6anıuula agri bir 
•tvif olclafana anlatır 11 I • ... ıre ıa 

~ ~~~I 6ir "• flalc tltremHile 
e wren Jl•&•alJ fÖstermernelc 

fGlrtllle 6frtlırabire oda J 
'..,,41 O.. cıan çı 

•• • lcirnlerl11 ıolca et 

''''"' "'•'ıoru. G A: Mil I • ""' fllrül ••• ra/ew •. oırılııla, D••n 
•••• .,., 1 

cı ••hıilara 'ırıat ..,......, fffhri ,, 
1ı..,,1 iNie ıle, ltıplmia 
'"" /ull .. tle •tro/ıııa gıllarc. 
llr ... fll•l.ıa• bir hocanın 
•ı.ı M Hat olıan ırcalı oe ıa 
..,_ r •llhltt., ,..,,.,.., w 
• ._ .,,.,.,, l~ıade, ojırlaıa 
Hoeaıı;:." ,• ..,_.,., •• latcrc/Jlc 
/ıu ıl olnugon lıuti•tıua .,,., , ..... , 
6a "86' e 0 rsile olan 

la l agrılı/c lhanelerini iil ........ ,... . 
lfNlerlıle fl•ı ,"'flteoaıi çalıı 
ldld le ' ' w g•lcıe/c o.h 

ı .. ,.,. ialple,ı leıhl, 
"•• A.4.•U erle.ti, ı e llN-.i Of .... eıfrfW 

' fftealeJct olflu,. 1.. .J 

ı...,.t 61r 6or ti, "•acar 
jl lal.ie lc.d r ~ da. Yetlıti,tl/. 

ar -•fllıini lanı 
.,qfl•ıları ela 6öıle bir J': 
ti• llaınal - va ,e 
cepte I ıo•le,dikleri içiıa moh r ar, 

•Jrılöıt . Beni barakıa • mektebe JQklur. as ıeaede detil bir •mum gd megdana çılcabilmlı I 
ıtadıı ' eski D rQlfQoQn eldeceıtm dlJerek gblomeye Yüfettit 1 Şube midürü batta O· - Öıeden&e,i sırlaıea ,,.ıa. 

:~olırııulan tutnn da ilk tı>dri· başladı .. Titreyen bac11kları ve kul mtıdürtl bile olmıım•ı lbrabim na yapılmalcta olan şikagdleriJt. 
lll mQfetUtltti • ticaret ve mu· soluk çehresiyle aıoıfa girince Konaralpıa teşyiicdeo, Gaıı:ete özü ne imiş ? 

8 
m mektepleri, Lise, ortaokul çccukln'r bıyretl~n dona kaldı· aütualerına g çirilmHiaden 8 0 - Mitesaoigen talcslm ga· 

bocıhtlırı giblmıarltimlılo her beklenebilir ki 7 I . d aabaııada em ,.
1 

lar; llocalı.rıom aaar baıta ok.lld u Huifııi Silrmen pılmamıı, baılcalarrna a gar· 
Tardır. 9• Ve hatıralara eunu, bir gQo enet yeptı 8fl dım edece/c vih'atte a'azisi o/aft· 

v ziyaretle 40 dere•ede youıamı Sessı·z bı,r ayrılış lara ,.,ç ar•&'" o/mıganıa"Jan oldı ytırtlJQşQnden aelftm btliyorlardı . fazla ıer tıerilmiı, ın1tradan Ü· 

vertşladeg ıınıfa ı1rlfloe kad1Jr Sınıfla çıt yoktu . Tatlı d 1 1 aerindc Jü~ünüliJ.p h,,lt.a"'ti bi' 
hır '''1 11

• h<>calıtşmış olan 1 ve parlak göılerlyle iki aydan· o oyısiy • k.ırııra vorılacalc lcetirn a,a•i KonuralP'ıa g1adlalni a 1 Ye u evm yea beri hasretini çektiği çocuklıırı Onu Trab:zonrı tayin eılilJi. bıraktmlmıı' ketim araı:iniJt. ıon· 
t Jmıyın biç bir arkadaşını sQıdQ ve kısık b\r aesle ; Jit'm ilk ıüJt.le,Je, imtihanlar· raılan meydart• çılcMalc telt.lilceıi 
llll~IJOraa · MQ!ga Trabzon - Biriniz tıııbta başıra ge tla l•nımı,tım. Matematik öf aa .. ,a alına,ak 6u11larıJa,., ayni 
muauıa •ektebiDI kl 
ıaal 11 es me. lln, şeklllerl çizmekte bana yar ret•enlgdi. Olcuttafu Je,s katlar lcög halkına oerllememil' sızla. 

erıadıo kime raıt1amış11m dua edeıekslolz , dedi . Smıfıo tlürüat w sağlam k.a,elcterde itli nanlar Joh; istifade ettlrillflemiı· 
riyulye Oğr,taıeoi lbrııDiml ı r 90 yarnmaıı ve malematlte eo Daha ille giirüıte, Tü'lc. Maoı if nihaget Coıe,alılar• le•ııl edil. 
::tiu!~Jeı ve ınıialol irade 81 ıkh ereni yerinden fırladı • KıJltüı ü u;,unda, ıaçla,,nı a;art. miı, ba balaüılc. iıler i~lrı had· 

H kik - Emredin Hocam . beo tı;ı 11e ıöderini oıprattı;ı ıcai Jt.eJe dipoalto gat,,tılmrı• malıal. 
b 

11 
aten, ~ocııoıa kendine çizeyim .. 7ıhnı basta ıorilnQ ligordu. B•ğün Trabaorı Maarif line memurlar ıetirtilmiş, banlar 

ma ıua anttelerl ' şefkat ve 
laıo dolu ıeaıta bir .,._lbi yOrBUliUZ ~e çok terliyor&unuı, hoıatıntian ayrılarak otllarıa tla ba iıle'i t~tlcik 11raırnJa bu 
dır T k a.a var· sizi tekrar b11ata etmekten koı lcendisinc lca%antirrdıfı llldema· lcöy içinde/el ilci mahalle araıın· 
&ll~rly~:ı:eo~ll~ll 11~1• & 0nlş bil· karız, dedi . tile. lcültü,iinü, ıu1da1t. baılca bir da birinci madde olarak 4-5 
d
1
1r TDrk et1cokl~noı~z J~~lşs~:~ lbrablm Konuralp gıllQm · lc.öıesinde. ag1ti hı& ee inançla gü& dekar le.etim arat.i ıalcala· 

• ae baaretmı ti T ıedl Ye dQuyılDID en gtlZP.I bO· baı.,maga al.len rle;erli a,ka mıılar I 
lr. ' r.. ıılf'besloe ve ld d ı ti /ı le ~r ıdttlarıoa temiz Ye Çahşt n caın cUmlesioi şöyle mırı aa ı; Jaıımı:ın ıeısf&ce aırı ııın an _ Demek lci, 6u golıH a • 

10110 olmanın l - Zlyaeı yok çocuklar, Ben dolagı dugdajum üaüntrJleri ha lordan tlol•gi 11alanm•lctaa ıö•· 
•ittir. yo unu göster. kara tabla b şmda iyi olr.:caaım.. tırlamemalc mümkün olmugor. leri bile boHlanlar hai<.lı imi,lerl 

oekl~ın::u:e11ıbat Ye ıbllyelloi Ve l&rftblm Konuralp bir daha Liseye wda etmeye ıeldeji· _ B• işl,,r fteılen böqle o1,,..17 
t e Yaran temkin •e bastı yıtıtana yatmadı. ni düliiniiı;o,,,mJa talelHlilc ha _ HenD• Jala• •ıılı11lana. 

1:1•aıuunu hepimiz blllrlı. Bu Faik DRANAZ galım, bütün canlııııigle ıöale madıjımra, 'aoanrn lt.enüa ıi•li 
b rla, ıyrılıc11tı gQo ile k 1 b h" rimln önünde11 geçiyor. lcalmıı ta,afı 6ıırtısı, IHıılc.•lım 

cllllnd bi • eu- ro im Acaba: O a. man/a, tlalaa ı\a 1 
9
1° r işaret beklemeksi- eskilerden. genllerde11 o'taga ne· 

1 eomemlı g.ıreklrdl K I . , 6aıkamr düıünüvı,, oc /ais edi. ler çılca~alc ı 
erta~~u1r1ama torenlLıl, bilb 58 ~ OnUrQ p IÇln gorduk.!. Hagırl hayır/ buıünıln 

... u DlOdara Ye öt t ıeçen ,a,.,ıerl latJ,,etle ••d ettir· 
Seyyalı 

lerlnlo OııeedeD c1~ 
8 

re men- ( Faile Dranaza ) memesi lciaım diyeı ek it.endi /cen· 

etmeıt beklenirdi uşy1°0Qp teksbllt 20 yıllık ömrüaü TrJbzon dimi tekzip etmek :zrJ•unda lcaldı• Muzaffer Korlu 
o• dik . 8 ye 1 a 
.. ren ki bacamız gideli Oç toc•klarına vcı eo ötretmeD Bay Nede11 seuıili hocamıaa, a 

btt gQe Ola111tur Trııbıoo ı lbrabim Koauralp'ıD buradan ıe.· zan gı/l1rın flerdiği taılına do 
~llınlerlnln haberi bile ol:"l~ aiz, aedHıa batta bir çoldarımızıa gulma:z yo,ı•nlfl.fu lcraa bir •n· 
Ye":'· Ben, bunu unutkanl•iına baberı bile ol..nadaq ayrılaa11Dtiaa da a.uttar•bllecek, ıönül okıa 
da 

1 
•Jtoanewıtını cle&tı, arka· dotaa aoı teuıiirleriaizi taııyaa gıcr bir şey gapam•dılc Dlge 

1111
1 ~taıa d1tlK1nlıklarıaı ve lop. yazınızı dialedim. Ab ae olurdu deie'li m1:ılekda11mıadan ••r· 

a~nç ve ateşli ar/catla
şımız Muzaffer Korlu üç 
agllk bir müddet için K~l · 
kit'e gitmi1tir. 

Sevgili arkadaşımız ora· 
da11 da " Gençlik ee Edebi· 

Ye~1or~ aıabr11aı buluoaalırıoa ba yazıyı ıör.cek olaa ber okıa- ıam geridir, saı11nm. 
Gon:· yuou b11aa ıizdea dıDlemeliydi. Sıtlu Selek 

yat .. sayfamıza yazılar gön
derecektir . 

otretae 1 lıter ki Eıklteblr ' Acı \re derin kalb atrıları da ba· 
bllla k ~ ırl de Gıt11dıa kadrlol zı lr.urıGD yıularıaıa fub kH 1 ır bllaıeatol•r. akıtııı gıbi bnH ıöz yııı. iaa.lia·· 

T 1 
N. SAN AL de çok ltoıalıraa feryatlar asalı yor. 

Q 9 be S • DermlD keailiyor. fazlı konuı•· 
1 lamıyor ve yazılamıyor. A n ı a t t s·•di Etıkiıebi. d•k· müteva~ 

I 1 lı.ö1e1iade yeni çocukluıaı bekh· 
brıbla Konuralp ltlkiz yen /brabim Ko11uralp ötretmea 

aeae ı"•l •-a..ı . . t )il t ,.... lkell bir basta. lilr. meılekıDe 1825 de 7uı •• 
da:ı ~~~lmuı. Dettorlarıa gOr· bgadaa 38 yal evvel ıirmiıtfr. Bu 
flba llD G1trtoe QÇ IJ lali· Çok uzua ötretmulık Jllllr181D 

.:.:.tııılll •e Jatak&ao kalk 18 ı.i Trabzoa Tıoırel' maaUim :!roa; !;:rllt~tı. Haf mokleplerll• Li .. aiDae büyük bir 
•edea Jll~:~ taıetat1a11aı gOr· ıeref ve fuılc.t ıçıade ıeçirmiı o 
lalı tarıa lrll 8rece41e Jatmıı' laa b11 emelr.t .. r hocanın bu sur•t 
laadlJea ı.,:"••llltll Kate· le aramızdan a ynlm•••ndaa 38 
ktDılklerlaln ':'• kol Te btcak ydlık ötntmeııllk bayatı11da J•· 
•&rııullllı il l ilmek bU11t1en Uıtirditi bu kadar fHÇ bele Trab-
- f Oklt IDDknemet zon.&akl biz ötretmea ırbaaıla· 

:Cı.ıyı.ınca. 

Kıskanç 
Bilmem, "Kııkanç. filmini ,ördıJnü• mü? Ben, b• filrne ilci 

Jefa gittim; /"1t1t 6a/a,.om tekrar ıitlıc•j;rn • Zir• bu fil•, • ı·· 
relc mroau, gere/ese teıruil itiixJ,ile • buıilnle,de •fJt.cınan 6/r ,ek 
Amerika ve Aorupa filmle,İJt.in çoj•ntlan ılalt• öaliJ w ıbtiJ.ı.tlıJr. 

Mul11in Ertujral, • Kıılc.anç ı laki aılca malılcüın, iratleais 
bir koca 'olü.Je , erlcelclifin ıeçire6ilecejl ıicldetll bahrı.nlarl 
biitıJn çıplaldıjıgla biae ıöıteitli • Fettaa bir icadın lcrırıuıntla bir 
e'lcefİn aaof leri ancalc 6u le.adar lcuovetle temıll cdile6111rtli ••• 
Maltıin'in ıu11'atine bi' /cerre d•lıa hayran oldulc . 

Cahide, bugün lıta.bul da süalerculnı raılana111 aile Jc.. 
Jınlarının (/) haı•tını •aıaclı w gaşattı • . • O, 6dtün ıüaellifl• 
,a;me• ıuju.t ugandıran•Sonratlan fÖ'me.6ir icadın tipini garallı. 
Zaten onan rolüne de bu laz.ımdı ••• 

Fatma ve dije' artistler de lgl ognadıl•r. Baıta M•laıla w 
Cahide olmak üıere Jıepıi oorilmfje ldgılctırlar ... Salilı ÇAGAT AY 

BiRKAÇ sAiR~L=A=~=-===~:=::::::::-ı.1 1 r t i h a 1 

· Ay~kkabı Fı·yatları ~ e.ı..ıı,. Yoai"' .... -. 
Halit Kaadup dOD ubab ani 

'ı olarak irtihal etmlt, oeuUll 
seldi. lklDdl nktl kalıbaht bir cema· 

Bugün bir çift ayakkabı l5-30 at mırifellle ııaoeılnden taldl-

/ira · rılıralL Ortahlıar camlbıde aa· 
Deri ve kösele fiatleriyle. bun• j m1111 kıhndıktaa ıoarı 11rl me-

ler arasmd11 biJ münasebet var mı ? 
ıarhktıkl elaedl latlrabatcabıa• 

Bir •Y•lclcıbı . Her '111/de bu iş iyiden iyiye teTdl edllalıUr • elli Ht ı•t· 
nlrornıuı ô 6 l1t11ya Pen,ele· incelense. fiatların 3-5 lita aıağı ıarıııd.' baluaın Halit KaadaP 

karp/n •h~ırt/ı ncefien. bu fiate is· düş~ceği m•hahkakt1t. teal:6 luılpU. ıetllmlf ltlr beaı· 
ilci yıldır ·11 t~ Ne oldu. Ne gitti? Pahalılığm bir haddi vard1r. ıebrlmbdl TıarU1a11 .. ıRret 

., • a .er 'Dkseldıkce. ıü/c- işin tetkik ve tesbiti gerekmez mi? İ d&1er, ılle.•l erkaaıaı tallJ•t.,... 
-----,.._--ı..:..._,, _ _:::_::_=_:::~=~:= ==-....,.,.- -=.._f+ l 1aa ederli. 
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Dinmeyen sızı 
Şehrin can sıkan haoaıındon 

uz.ak, denizin yalancı galoarışın· 

dan irak 6az gibi sulu, tertemi:z 

havalı bir köy başındogı111 . Ele 

le vermiş ırili ufaklı tepeler, ka. 
yalardan sekip gele» hırçın su 

lara heşfk dereler ge~ilin çe~idiy 
le bezeli. 

Etrafı çepçevre kaıatan, Öaş . 

tan baş11 tialt• dalga yalayıp u 

zanan bu üimrüt deniz. rüzgôrlll 

her ıönülden devşi,ip getirdiği 

~arlcılarla sesltniyor. 
Yer ger dolaşan kuzuların 

analarına seslenişini, çıngrpakla· 

rın buradayım deyiıini, ço6anın 

bir dal parçasında gönlünü dile 
ıetiri~ini bir ana, .bir sr.vtili ok 

ı•gışı aibi içe taııgor rürtiir. Ya 

maçlarda türkü sö!llüyor çoçuk· 
lar, pınar 6a şiar 11ııtia ıcıkalaşıgor 

yüz.Ü yaşmaklı, eli kınalı ayran 

kokan kular, gülüşüyor yağı• 

köy delikanlıları. 

içimde bir boşluk var. Göz.. 
lerint. eritemiger mesafeleri, dev· 

rilmigor doğ/ar, tükenmiyor gol. 

lar; hi11/erimi dağlardan 11şıra · 

mıgor, kalbimi bir kaş tibi u,u 
ramıgoruın. 

Dallarda hir gönül gibi rüz. 
ıar, pınar başlarında oynaşıyor 

lcı::lar, analarını arıgor kuz.ular 

ve din•İgor ince uıım, Jolmıgor 
içimdeki 60,luk, veremiyor ara 
t1ııımı bunlar • . • 

Aşabilsem dağları, eriıe b•r 
mum gibi muofelcr çöıülu ra· 

hu11ta halkalanan hasret aJlı 

yılan 011 açılıa göılerimde bek· 
lediiim golcrznun dudaklarındaki 
pembe tomurcuk ••. 

Maza/fer Korlu 

.. Çiçeksel ,, 
Romaoıodso parçalar ... 

... Senı fazla işıal etmemek 
için naektw•umu kısa keıigorum, 
liurada ne var •ankı? lJildıiın 

çiı;ekli ve iÜne,Ji kırların, up 

uz:un !J.?~il aüıfoklerin anlatıla
cak tarafı gok ki •• s~ni alaka · 
landıracak, mektubumu hazla 
okutQcok. deaııikııkler yok burada? 

Kapımızın önii•deki ateş 

güllrm uçıldı . J::rıklır ôegaz Fı· 

çeklerini dökmeae menekşeler top· 

ruktan renk renk. fışkır nıııja 

baıladılar, .. SeodıRin tıunım elle· 

Tini her ıaôah ıııluyorum.. Da
rılma amma aenın luıllırnelıne 

içerlı!Jorum, !Jetıi diktizlm küçük 
ateş gülüne muıallut o/da, dal 
ları çıçeklendıkce ıülüme tepe. 

den iurur la baki ığı !}etmiYOrmııı 

Ventyot 

VE E >El~İYAlr 
Veda 

- Anneme cloir• 

Bilmem bana açllan kollar senin mi anne ? 
Yohsa sevdiğim kızm fJefasız hayalimi? 

Bilmiyorum gönlümde tutuşan son u zum ne? 
Y<'ksa ruhumda yanan skşamm melalimi 1 

Münzevi odam do/da bir baykuş nağmesile, 
Göıleı imi kap1yor akşamm serin eli. 
Rüzgar dua okuyor sevdığim •n sesiyle, 
Renk vermiyor sesime bu gario akşam yeli. 

Sevilmek arzu$ile gözlerim doldu anne 
Ruhum son çırpmış{a u,u)lor sana dorjru. 
Hayatm son gecesi odamda soldu anne. 
Ruhum son çupımşla uçuyor sana doğru. 

• İ. Husrev Uslu 

erk edilmiş 
Kaglıoldu o an $evgi, üm ;J , soldu çiçtkler; 
Bir gün, aramııdan acı bir rüzgar esince . . 
Bir gün, ben, o gözlerd,.Jci riyauı sezince, 
Eyvah, Jiye söglencli içim gitti emtkler I 

/jf alin Gflr bask11t tQ ruhumu ezJi, 
Her$eg bu harap gönlüme bir fare gam ekler . . 
Birlikte ftzip tozduiumcu yolda gezince 
Görmekte gÖ•Üm gerde ıatan hasta dilekler I 

Gönlı1m , sürümekt'!rı şu srfil ömrümü beze/;; 
Yollarda kalan gözlerim Azrailı bekler / 

Ölüler 
Bir 'ıüzün mevzuudur ö!C.ler 
Gerçi yergüziinde yaşıyan/ara .. 
Ve kimbilir. ölüler' belki güler 
Havatm yükünü tasıgarılara 1 . 

Nedamet 
HavaJ.a ruhu ezen bir kasvet, 
Ve kapkara bularlarda rahmet var, 

Bu itC•., 

1, mek, içmek, içmek i.tigorum; 
Ve bu rahmet yüklü bulutların 
Kendimden ıeçmek istiyorum I 

Havada ruhu eıen bir kasHt, 

altı•da 

Ve içimde soesuz bir nedômet •ar, 
Bu gıce . . . 

O. Sebati Erengil 

-----·----~--·------------~~-~·~--",,_..~--
gibi bir de oıtıı göfıesi altınd 

aldı. 

YeJil ve çiçekli kollarını 

sardı gvlüme •. Boğacak mı, fa 

şatacala mı? Bilmiyorum .... Mu 

lıakkak, çiçekıel ben1 burada ra

hatsız ediyor, bana ait bir lıa· 

nımelini çıkerniyor, diyeceksin .• 

Ne yapayım banlızrı ıana bir ha. 

vadis olmak için ıeni güldürmek 

için gaz.ıgor•ın ••.• 

/brahim Şenderin 

= 

i 
1 

• • 

Maarifte Tayinler Bölge 
Asbaşkonl~ğı 

L :, .. ~ i'"5&?:iW~~., 

r KÖY ve KÖYLÜ ı 
'--.+:++ı -~~-·--:+••,. 
Tarla zii'raatı nedir 

ve ne olmalıdır 
Senede iki muhsul almak imkônı 
Tokraklarımızı Fuzla iş· 

letmağe senede ilci mahsul 
almağa ihtiqacımız vardır. 
Çünki arazimiz dardır' az 
y erden mümkin olduğu ka· 

dor f ozla istifade etmek la
zımdır. Toprağı faıla işlet 

mek te /azla yormnk de 
mektir. Zaten yıllardan beri 
mısır eke eke topraklarımı· 
zın kuvveti azalmıstır. 

Bu sebepten hem kuvvet 
v ererek toprağı zenginleştir
m ek hem de %i1aatı çeşitlen
dirmek f'e çeşitleri sıraya 
koyarak nöbet/eştirmek icap 
eder. Topr.ığımııw yetiştir
meğe ef.oerişli o lduju çeşit . 

li malcsul!er arasında geniş
lik itibarile buğün en başta 
mısır, sonra sıra sile f asulge 
patates buidag en sonra so 
ya ıelir. 

gağmurlıırın kuoıoettle mem
/ekttimizin bir yerlerindı 
yetiş~bileceği umulan gon· 
calı ekmek faydalt olacok· 
tır, Bu yonca ötelci gonca 
neoileri gibi değildir gı/lılc.. 

tır. Mısırın j:Jsalganın so· 
yanın biçildikten sonra tar

lasına güzün hemen ekllir.te 
geç kalınmazsa ilkbaharda 
nisan sonlarında 'Veya ma · 
gıs iptidalarında goncalar 
ç;çelc/enmej• baılak başl'1· 
maz tapıcığa sÜ'Ülerek ~Ö· 

miilebi/ir, Bunlar loprak al
tmda çürürler. Böglelilcle 
toprağın yalnıı Auvveti de
ğil lcwamıda eyileşir. 

Senede iki mahsul almak 
lüıuma mefJcut olduiurJo gö. 
re bunları istifadeli ıekilde 
sıralamak laıımdır. Fakat 
nasıl? 

Son ıQman/arda memle. 
ketimizde Bintane buğdayı 

f aıiuca ekilme;e başlanmış
tır. Unu püyülc bir heuesle 
elceriler çoktur. Gönil isterki 
bütün köylümüz cksın. Çun· 
kıi bununla. hem mısır açı· 
;ımız ve ıhtiyacımız haglt 
kapanmış ve hemde ekmek 
mtıelemiı haliedilmiş ola· 

caktır. Mıdelerimizin ko/ag· 
/ıkla eritemedtji mısır ek
me;ini y11muşatmak ve iyi
ce sindirmek lazımdır. Bu. 
sailılc ilidir, ihmale gelmez 

Saltiilerde 'lte s:ılıiilere 
yalcın açık yerlerde ıüzün 
ekilen bu buğday mJyıs ni

hagetlerinde fJega bit as 

stmra biçtlebilir. Bunun anı· 
sına hemen ya patates eki
lir fJega fasal ye yahut soga 
'Oega mısır veyahut ban/arın 
lr.arışıiı ekilebilir, Mısırı 
buğday anızına yalnıı ôa
şma ekmektense seyrek edip 

arasına fazlaca sega f aıul· 
yesi ekmek daha hayırlıdır. 
Çünkü mısır iopra;ı çolc go. 
rar. Fidanlar arasına ekile 
cek Ballıbaklanın köleleri 

tarlada kalır. ,ürür erir ol· 
diJkca eyi bir gübre olur. 
Birinci sene yapılacak. zira· 
at bunlard11. 

İle.inci se,,ege gelince: 
Senede iki mahsul alın

makla toprağın kuvveti a. 

İşte (yeşil ıübre usulii) 
buna der/er. Bu usııl fındık
lıklar içinde çok f agd11/ıdır 
latir denilen yabani bczel
ga ve f ii d<! igf yeşil tüh
re olurlar. 

Bir senede alınan ilci 
mahsul qüzünden yorulan 

tarla yeşil gübre sayesinde 
lcavvttlenmiş o/ur. Artık 
bunun Ü%erine bir iki hafta 
so1tra mısır soga gibi ıeçen 
gaz ekilen nebatlar eki!ıbi

Jir. Ancak bunlardan mırır 

ziraatı tarlayı asılaca go· 
rar. Her nele.adar gonca ile 
gübra/enmiş olsa bile tar. 

laya ıistüste her sene mısır 
ekmek muvaıılc değildir, 
Banan gerine ya patateı oe
ga soya veyahut f asu/ga e
kilmelidir. işte ikinci ıenı
nin %İraat nöbeti de /JuntlGn 
ibarettir. 

Tarla yerlerimi% düz de
jildir. Kış ya;rnur/arı top· 
rcıjı ve kuvvetini r/rp dere
lere indirebilir. Nöbetleşme 

şagesinde lcıılılc. ekilen brıi· 
dag vega gonca fJe emsali 
gibi ye1il gübre nebatları 

sagesfode bu /enalı le da or· 
tadan kallcmış olur. 

Tütüne gelince: Canavar 
otu Bozkrt oega bir hasta.· 
lılc f egda olmamak ve güb· 

releme/ete f aday• veya ih· 
male kaçmamak ~·t.rti/e egi 

tütfin yetiştiren a• ve Je;er 
li tar/a/ard·ı ristüıte ilci ü, 
sene tiitiin ekilebilir. Deni/. 

' d!ğini töre tütün ayni tar· 
lada gittikçe daha nejiı olar. 

Bununla beraber tütünün 
sadece buğday ile fıego ag. Erkek. Ortaokulu Tnrkçe 

Oiretmeollğlne tayin ulunan 
Muzaffer Alpsan Artvlaaen, Er 
kek. Ortaokulu Türkçe Oğret
meol Yunus Koltnrel Tokattan 
eetırh.nlze g'lmlş, Erk.ek Orta. 
oku\11 fillk. öğretmtınllğlndeo 
Aı:tııpızarı orta ögretınenliğlue 
tayin editeo Arnn Aydın Ads
Paıarına, Zoneutdak ta yeni açı 
lan Ticaret ortaokulu modorın. 
lllne tayin olanan o~brimiz Ti· 
•aret Ltsesl matematik ö~rete 

ğs, şehrimi~ Tlcaret Llıeıl fizik 
kimya ö~retmeollğindco Aydın 
S oat okuıu Oğretmeullğloe ta 
yla edilen Fahri Balant:kla Ay. 

dıoa gltmişlerdlr, 

Şehrimize Tuz geldi 

Beden terbiyesi bölge Aı 
başkaohğına, Maarif müdürü 
İhsan Kalabay'an tayini mem · 
Punlukla öğrenilmiştir. Ba· 
şanlar dileriz. 

ıalacağMdan il~ın bunu Jü
şünm~k icap eder. Topraia 
kav•et vermek yaraşır. Fa
kat öyle bir gübre vermeme· 
hepsine t:1e keseye uygun 
ıelsin . Bu bakımdan en mü· 
11asfp ıübre {Yeşil gübre) 
dir. Binaenaleyh bu asulii 
tatbir etmek lazıtr1dır. 

ni zamanda patatesle ilci oe

ya üçlü nöbetlemui gapılır

sa tüzel mahsul 'CJertliğini 
sôgiegenler ••rdır. Tütüni 
sadece patatesi~ 'IJega ıade· 

.,. 817 EDTer GOkcU ZO•&•l•ı 

y, lkenci şiltbiyle 9500 çu 
val tu~ ile 500 sandık safı il tuzu 

gelmiıtir • 
Tnz.lar inhisarlar ambarının bu 
lunduğu Defirmudere ge 0010/ 
tılmaktı•ır • 

Lütfi Yalım 
Diş Eoktoru Latfi Yılım Af. 

yoddırn şehrimize 1ıelmlş, mua
yene 1eri ııçarak falışmııya beş · 

lamııtır. 

T11ş (lc.ır j goncası deni
len ıulanmaksıaın ıa"ıce 

ce /asu}f:Je ile ayni sene i· 
çinde nöbete yapıp senede 
ilci mahsul almoi• ıı raı!Jn· 

lar du o~ dejildir. 
Xazım BULUT/IY 
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Dil davamız · 
8111 tarafı 1 de I 

Vilayet 
Belediye 
intihapları 

Dil J(unıma kurulalıdan 
Mıi dil ifimiı için 150 ki. 
tap baıbrmııtır. 10 kitap 
buılmak lberedir, Bu, elbet· 
te aumaanamaı. Haurlaa 
makta olan lritaplu ıraıın· Btı1l•ra/ı ı de 

ela Tlrk Lelaçeler Liiıati, ler alınmııtır. 
Pirin' 
Pi,Jn, 
Pirinç 

1000 
1800 
1801 

1350 -
143() -
2430 -

l.(}2 
364 
364 

50 2- 1, t~şrin - 942 1 (J 
50 •. .• 10 J(J 
50 .. •. 11 

Tlrkiye Tlrkçeai Kamuıu Akçaabat beledeiye mec. 
Tlrkçe 5adli&, S6ı Derle: liıi yoldama11acla Miinlir 
•• Dertili tibi ana eaer· Serdar, VeaimEyubog·ıu O . 
ler •ardır. . , • man pıyale, Hiıeyin Demir 

Bir yuclaa da kuıılaı· ci, Hayrettin Yavuz, Muzaf 
tumalı Ye aaa Tlirk Grame- fer Ler•ioilu, Mehmet O 

1 -
2-
3-

Yalca,Ja milcıan yazılı pirinçle, puarlı/c/a ••tın alınacalctır. 
E asa/ lcolordanun bütün ıamizonla,.nda va,Jır. 
Hizol•rında yazılı ıünlerde teminatları birlikte 1 ra6zon satın alma 

riaia haurhjına tirilecektir 
lcomiıgonana muroeaat/arı. 64' 

ld ba ı. clai d · k cak, Mehmet Salih Kazancı ., etırme ten Ki ·ı , 
dalaa kolay detlldir. mı Kimiloila, Oımau 

Dil itinde en çok ödev Mıııroilu, Temel Çolak, Ke 
okar yaıarlua dlf&yor. A mal Turhan, Mehmet Top· 
btlr•tahk aldırmazlık ıibi llkal, Muzaffer Kayaç Ki 
laallerimizi bırakmak zorun- mil Uıaaahn, Vakfıkebir Be. 

Pazarlıkla iaşe maddeleri satın alınacak 
Trabzon Sa. A 1. Kom. Reisliğinden : 

Tahmin edilen Kat'I 
Miktarı bedeli Temlaatı 

Cloıl Kilo Lira K Lira K lb11I• gQa Ye 11ıtl 
Nohut 4000 2f00 00 360 00 ~- ı. tefrln-942 ıo 
Mercimek. 4000 2400 00 S60 00 .. ,. ıo 30 

~~- çe)dp ol•adıkça ledı.<a mediıi yoklam11ıada 
ra .... cı 1611, bele 'filrk· Ömer Koleia, Haaan Topal 

1- Yuka,Ja milcta,. yazılı iaşe madtlele1i pazarlı/ela satı,. alınecalctır. = ~&alade iken kulla. Şevket Giirdal, Ahmet z: 2- Eosaf lcolerdunan bitnn ıarni~onların'" vard.,, 
3- '1isalarından gaulı tün t1e saaılarda temlnatlarile 6irlilcde Tra6ıon satın 

-• • ki. olaraa olıua man Ri B •~adar Midir · • • za abadır, Harun 
olma lcomisgonana ma,acaatlan. 640 

• • • reıa, memur Ş f lr lb 
AID&an ı. dediii *611 Yata b~ a • ıan Hindiıtaa,Va 

•a ..l•--a • . ıt Alp, Ali Zaman, Hııan 
_,... • IU'me11ne ıöz 

'1111ayor,yamacak demektir. Gy&ç, Mehmet Kudu, Hakkı 
Batbaiuaaı: • Millt dil . ~mak ,Maçka belediye mec· 

Halkevinde 
lngilizce 

Pozarhkla kuru Soğan alınacak 
Trabaon Sa. 111. Kom. reisliğinden : 
ı - 18 ton kuru ıo~ID k.amutaalı~çı pdıılı &OrllldOtOad"a 

Jenideo pazarlıkla 11hn alıaacıktır • 
2 - Mutııımmen bedeli 5400 lira ilk teminata 40S liradır. 
3 - Enaf kolordunun blltQa ıarnlaoalarındı Yardır. •• 111111 tarih bir milli lııı yolt.lamaaında Ömer Bay· 

ldr, •tu bir 'Millt Mldi•f•r- k Ö 
• 1--tclir aa ra ' mer Somer, Muıa 

ue .... · • 16da&bo T llrh.emiftir. tuna uru, Kemal Eyüp, R11im 
d • ·ı· 4 - pazarb(lı ı J. teşrla 9'2 perıembe glaQ uat ıo d,.llır. 

efSI Vefi ıyor fi - lıteklllerln belli &ID •e ıaatta Trabzoa ıatıoalma ko-

Dil b • • y ılmaı, Oıman A l ' 
d mlı101&uoa mOracaatlaıı. 6:4 

Halkevi reisliğin en: Pazarhkla Bathcan ahnacak BlrUitm W• oaarumaıdur Salim Babçekapu, S•libg ~;. 
Dm.iz•:la çlılJmeı baiıdır: tar, Haaaa Dinçer Cafer 
ba da :da, 1erekir1e, Şahinler, Temel To~aloilu 

• I.. 'H:t; ~-.-:- ~aoaa Genç parti namzedİ M o arak ııeçilmiıler<iir. 

emur alınacak 
p · T. T. Müdürıu9- ·· d 
1 - idarem/ dı un en: 

Ott• tt z, e m11111lı ve ü l' me •P meıunla,ı miisıb le cret 1 memurluklara 
Ilı adı 2 - Mü••baltada murıı~: ~:e 11/ınıc~ktıt. 

'flcedl yerde memuriyet it b anların ıd11renin tek· 
J - Müubaltada muva~ u/ etme/er/ ıerttır. '::::,,7!';f n1t qöre ıs lira .,ı·~:~11n/1111 3656 sayılı 

'· ı veyı 60 liıa üc· 
~ li 4 - isteklilerin 788 •ı l 
• llCQ maddı l dı L yı 1 memurin k 
ti .. il •• n e"i ıartlırl haiz ~ 'llnununun 
llıılftd~l delı 11irect!kleıln Jo gaş1n e devlet memuriye· 

S • ı 9~mem/ş o'm11la11 

1 - Halkevimiz hiç bil-
miyenler için bir " logilizce 
Llıan kunu 11 açmııtar. 

2 - Dersler 2 - Birinci 
Teırin. 1942 tarihinde baı 

-• Lyacak ve haftanın Paurt~
ıi, Çarıamba, Cuma günle· 
ri aaat 17-18 arasında ve· 
rilecektir. 

3 - Bu kursu değerli 
lnğiliıce öğretmenimiz Ce 
mal eniı idare edecektir. 

4 - Kuna de.vam edece.k 
lerin kitapları para11z temin 
edilecektir. 

5 - Bu kurtlara devam 
etmek iıteyenler her gün 
Halkevi kitipliğine muraca

tale iıimleriai yaz~maladırlar1 
a.ı, - Mü•ab11/cay11 girmek l 
lfle = •lı,a.,,ın11 kedır dilelc •teyenler 2f Eylül S42 

f -· :at#Qrlüdümüze m -~ re evralci müsbitele· bet derecesi 
Fındıklar1n rutu-

!,O tle 1•1111ı Dtabfka 30 Eylıil u;:;açıt etmelidir. 
----~ ICltlır. 1rıımb11 günü saat Mıntaka Ticaret Mü· 

UVozıaf k "-17-ıa-23 dnrlnğıınden: 
•n p T Tas erlik hizmetini ifa 1942 Mevsiminde mmta· 

p 1' • • • • memu 1 h k /camız fındık/afi rutubet de-
' • T, MQdo l r ara o kında rtcelerinin Ticaret Vekale· 

... , • ..., lı r 6tOnden tlnce içlerde o/0 .5. it abuklu 
.. fili .... u::._. erlik lat._tiıi ifa i · . larda 0/ 0 8 olarak tesbit 
~· laaıiad. ~ eden P. T ç~ •dereden •yrılaa edlldigl ilan olunur. 

• • eldlalAL ......._ taftif d' • • memurları mu I:===============; 
.,a.sı&erı ~ •• U e alecelderdea vili 't P -Y-ENi.YOL 
~ iliı oa..... •••I m&darl&ie mı:: ... t. 

• 18 25 2 9 -a s lk H~~a~d· 

',, 
T91!• ..___ at 1 hane Sıb, Cuma ıtınleıi çıkar 
.. ı.. "i.r ... "" "' ' ietta fit oVIP ~ •re IOQ' 16 Nı Umumi aeplyalı idare eden 

•• ,,..~611111. ,:~ ·~ iatıo Ilı oda 91111 icatta a,oda Bekir Slkuti Kalakaızoilu 
tnl ~ 6'r hp ((:ı:ıa;. ••lı ile 61, zılon, Yinıaltı Yıllığa t550) 
----..;:::~· Beıı11.._,,,ı , Tı a11111/n ' ' IU "'~•lı laa111a Alta aytıı· ı 300 kuruıtur 

•tıi Kınaaı K •ıe.. 6ir 1..;, • 
..... 11a,daı '"' ..,_ Zayi IDOhOr ala mrıracaat. Reıml iliDlana aatırı: 
~lrltrtaaııı U'Jl -ı 11au,., b•J•U S kuruttur 

•lbtrlerta bil~ Yını... •:ı•nıa. TıtblkU Glln& ı~çen sayılar 
Ol•ı-..... 11a_ ••Ureoe11,.ı .... __ olan 25 kurıı•tur ..... ,. rl a-.a ... -y 

1( il L 
lbu,., -.a. Yeaikor lıan mQaderecatından 
il FIJt -J•U •aaı.hıCaa m11ull,et kabul edllmes 

• A1I · Bt•dl Derç edllmeıen 1aular 
iade edUmes 

Trabzon Sa. Al. Kom. Reisliğiocle• : 
1- Paıırhlda 10 ton Bathcaa ahaaoektır 
2- Tshmlo edilen bedell 2000 Ura kal'l teminatı 800 liradır. 
3- Şsrloame ber glla komisyonda rOrQlebtllr· 
4- Pasarııaı ao EJlQl 9~~ çarpaaba ıonn •••t ıo dadır. 
5 - tıtek.llleıla belli gon ve ıaata Trttbzoa ıataa alma ko-

mlİyoomoa mnucaaatlrı. 6S9 

Pazarhkla odun ahnacak 
Trabzon Sa. Al Kom. reisliA-inden: 

ı - Oç yQı on ton Odun komutanlıkça pahalı ıorllldDIDD· 
dea yeniden pazarhkla Htıd alınacaktır. 

2 - Tıba.to edilen bedeli 77SO Ura kati teminatı 681 lira 
26 kuruıtur . 

8 - EHaf Kolordunun batla ıaralzonlarıada nrdır . 
4 - Pazarhğı t t. teırln 9'2 Per .. mbe rano ıaat 10.30 dedir 
5 - lstetlllerln belli gQo H 11atta Trabson ıatı• alma 

komlı1ooııoa mQracaatlırı. 479 

Pazarhkla nakliyat yaptarılacak 
Trabzon Sa. Al. Kom. ReisliA-inden: 
ı - Pıısarhkla 'll tı>n arp• naklettlılleoektlr. 
2 - Tekarrnr edeck flat nıerlndea " 15 temi aatalaaacaktar. 
s - Ş ırta1 na b&r ııı:ı komlı10.ada ıo·aleblllr. 
' - Panhtı '28 EJIOl 942 cumarteat ıoon saat 10 dadır. 
5 - lıteklllerln belli gQn n ıaatta Trabson utaa alma 

komtıyonana mQrıcaıtları. 892 

Belediye meclisinin intihapı 
tesbit edildi 

Belediye İntihap encumeninden : 
Belediye kan•nıın•n 154 cıi madtleslne teofilc.an 

tolıriri nafas Hası iiserintlen Şehrin lıalı lıaıır na/asana 
ıöre /canan 21 el matltleıi ta1ifaatı daireıi11a• /kleılige 
Meclisind intihap olana•• a%cı ad1.dinin 29 lcişi olaralc 

ttsbit !dildiii illin ~o;:..l.;;;.a,;.;.n•~r-· ----------
Jlan 

Rize Salla Halc.ulc Halcimllilrıtlen 
Dat1olı ·: Rizeni11 Kiremit lı.ögantlen olup lıale11 nered• 

hulanatJrı hilin111egen Musta/t1 oj/a Oıma11 
Kara tara/ıno: 

Rinnin lcfrıntlt lcö,örıılen Maıtof a lcısı ıalc,ige kt1rt1 
taro/ından alıglılnl•• a~ı/an na/alca tla"asırun gopılmt11dt1 
elan maa/cemed waıı11tla. : taro/ını•a teplii cdilmelc isrı 
~ılcarıla11 davıtlıeö llcametıtJlalniz mtP.al oldai• 6il,irl/,,... 
ılne ra;men d.-llgeain lltJ11en tehllilne:vı tlıırııı111t1nın 
21- 10- 942 Çarıanba ıaat 14 a gapllması11a lcarar H

rilmiıtir • 
Malılctmeı:. t-gın olıına11 ımn• ıelmra ,,. ıolı•t 6lt 

vtlcil ıöntlermedfllnis talctirtl• laalclıınııtla ııgap lcar•fl 
,ılcarı/cca;ı teblii o/anar. 


