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Salılp n laş mahırrlrl 1 

Bekir Sükuti Ku1akı11zoglu 

lDARE YERi 

Y eniyol Matbaası 

Trabzon 

Yeni Spor 
Ydına Girerken 

Geride bıraktığımız yıl, 
Trabzonun spcr tarihinde 
hareketli, verimli ve ınuvaf 
fakiyetli bir yıl olarak anı 

lacaktar • 
Trabzon gençlerinin ' 

Futbolda Atletizmde deniz 
' cilikte kazandıkları, karade 

niı gurup şampiyonu, "für· 

kiye öniinde temıil etmeleri 
hepimizi ıevindirmit ve iU· 
rurlandırmııtır . 

Sporun malum formüllerle 
iıah edilen gayesinde, Fizik 
Ye moral cephelerin geliş· 
llleıi , kuvvetlenmesi gibi 
eıaılar yer aldığına göre, 
Geçen yılki muvaffakiyetlere 
bakarak , Gençlerimizin ev
Ycli, Bedeni ve teknik kud 

rete yükıeldıklerini kabul 
etaıemiz lizı1Dae1ir . Ancak 
16rdük ki iş bu kadarla ' . lt'1mamıı yani , tek cepbeh 
bit ilerleyiş kaydedilmemiş, 

01lhiaı~rce halk huzurunda ve 
Aakara matbuatında [Cen· 
tilmen] )ikabiyle anılacak 
derecede manevi bir üıtün· 
liik de elde edılmiıeir • 

T rabıonua ıailam aenç 
liiinde , karadeDiz ıporunu 
[ femail ] kabiliyeti yalnız 

teknikte ve maddede kalsay 
ela buna mukabıi ablik cep-

• 
beai ibmal edilmiı b.ılwııay 
dı hepimizi ıevındirip, ıu 
rurlaadarmak ıöyie dursun, 

utandıracak ye vahlandıra
cakb. 

Şu halde, ber yılı geri· 
de bırakarak, yürüyen za 
IDanla, ileriye, iyiy~ ve mu 
Yaffakiyete doğru yol almak 
a z i m ve kararımızı , 
dolaun neticelere ulaıtırmak 
için bntün kıymetlere sahip 
bulunduğumuzu açık yürekle 
ıöyliyebiliriz. 

Bu itibarla, yeni Spor 
yılına ıirerken, Gençlerimi · 
ıin eıı çok nelere kıymet ve 
ehemmiyet vermeleri Jizım 
geldiiioi bilerek, daha ıe
refli blinçolarla karşımıza 
çıkacalılarına inanı)'oruı, 

Trabzon sporunun, ma· 
ıiıi kadar, bilinin ve gele 
ceiinin te1Diz ve parlak ol 
IDaıanı iıtemiyecek, arzula · 
IDayacak tek kimse düıün · 
IDÜyoruz. 

Çeyrek asrı bulan ıpor· 

culufıumuı ıükrana şayandır 

ki, heı> iki cepheli yürümüı 
gönlillerde bt-p bu batıra 

ile yaıamııtır. 
ÇULHA 

( ---------, 
CUMA 
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Fiyatı 5 kuruş 
\... '.J 

Bu münasebetle şehir baştanbaşa bayrak
larla donandı. Halk, reyini kullanrnak hu
susunda büyük tehalük göstermektedir 

Bn. Salise 
ABANOSOGLU 
Değerli mebuıumuı Ba 

yan Saliıe Abanosoğlu, eşi 
Ticarrt Vekaleti Müfettişle· 

rinden deierli arkadaşımız 
Celaleddin Abanosoğlu ile 
dün Erzurum yolıle şehrimi· 

ze gelmiştir. 

Bir müddet müntebiple 
ri arasında kalacak olan 

mebusumuz bu sabahtan iti 
barcn ziyaret ve tetkikleri 

ne başlamış, bu arada mat· 
ba mızı da şt efl ndi e 
bilba ... yakacak itleri 6ze 

riade batmubarririmizle gö 
rllımOıtür. _.._._ 

Belediye seçiaıi dı§ sa 
bahtan itibaren şehrimizde 
ve kazalarımııda birden 
başlamıştır. Bu :nünesebetle 

tehir baştaııbaşa bayraklar 

la donanmış, gece Parti 

Belediye ve Halkevinde elek 

tirikle tenvirler yapılo11ştır. 

Aldığımız haberl re gö· 
re vilayetin her taraftnda 

halkımız, reyin! kullanmak 
hususunda büyük bir teha · 

lük göstermekte ve Parti 
namzetler/ sempati ile kar 
şıJanmaktadır. 

Valimiz Salim Özdemir 

Günday dan ögleden önce 
Belediyeye Kiderek rey pu· 
ıulaıını sandıia e tmıştır. 
Dün ıaat dokuzda başlıyan 
seçim akıama kadar devam 

etmiş, reylerin lcolayhkJa 
kullaoılmarı ve sandık başı· 

na gelen müntebipleriıt faz 
la beklememelirini temin için 

ııraya konulan mahalleler 
den lskenderpaıa ve Kemer 

k ya mUntehipJeri reylerini 
kullanmışlardır. 

intihap bügün daha bü · 

yük bir faaliyet çehrehi ar· 

zetmektedir. Buğun reyleri· 

ni kullanacak olan Çömlek· 
ci ve Gazipaşa mahalleleri 

dir. Yenicuma, Boztepe ve 

Çnrşı m~balleleri müntehip· 

leıi de yarınki Cumartesı 

sıünil seçimlerini yapacak 
lardır. 

Haber aldıiımıza göre 
seçim Çarıamba günü akşa · 
mına kadar devam edecektir. 

= 

F;atlori 41-95 kr. 

üzerindedir. 
Fındık fiatlarında ıon 

bir kaç gün içinde gize çar

pacak derecede bir yükıeliş 

olmuştur. Kabuklu fındık 

41- 42 kuruşa satılmakta· 

dır. iç fındık bugün Boraa· 

da 95 kuruş üzerinden mu· 
amele görmüştür. Fındık fi· 
atlarının yükseleceği alaka· 
lılar tarafından ı6ylenmek • 
tedir. 

Lorel Dr. Abdullah 
ZARALIOGLU 

Bir aydan beri izinli bu· 
luoan memleket hastanesi· 

nio değerli baıbekimi Qpe

ratör Abdullah Fazıl Zara· 

lıoğlu . Aksu Yapuru ile Is · 

tanbuldan ıehrimize gelaıiştir 

Memurlann kışlık pamu
klu ihtiyaçları 

Hoıdi 

MEKTEPTE 
Bu seneni.o en 1enl H 

en gft:ı:el flllmlerlntlen ıtlrl 

olan R H. ( Mektepte ) 

Kemal K,pmen 
Orman müfettişi Kemal 

Kıpmen Artvinden şehrimi 

ıe gelmiştir. Kemal Kıp men 

iki üç güne kadar Erzuru 

ma gidecektir. 

Memurların fanila "le 
pamuklu ıvtiyaçlarım ucuza 
temin etmek üzre. iktisat 
müdürlüğünce dainlcre bir 
tamim yazılarak ihtiyaç 
mıktar/arı sorulmaktadır . 
Memurların ve aılelerinin 

bu ~abil ihtiyaç/afi tesbit 

edildikten sonra. Tirikotaj 
makine sahiplerine bu eşqa 
hr hazırlatılacak ve b .. 

Beledi Bilgiler 

intihap işleri 
Bilumum dt:vlet memar· 

/arı oe Beled;ge memur müst<.h 
demleri da;,ei m~muriyıtlui 

Juhilınde belediye mecfüine oza 
intihap olunamazlar. 

Bandan mad<i Meburluk, 
Encümeni daimi 'Vilıig«J az.lıjı 

ile belediye mecfüi azalıjı bir 

ıat uhtesi•de birleımez:. Bu •11· 
sa/i tıaiı olan bir kimse beledi-

ye mtclisine aıa intih11p olrırıd•ı 

llu ve l:eiediyc intihabı n tic si 
nın kendı ine tebUgi ta ihina n 

itibarın uç fÜ'I •arfır.da hakkı 
teıcilıini kullanmadığı t kdirde 

hcledige aıalı;ını kabıal etmemiş 
••ıılır. Kua bdedigc mecliıindı 

o%a iken mciusluga rz..vega 1?ncü 
'"eni daimi azalığ na intihap 
olanan kimse intihap 11eticesinin 

kentlisine tebliğiade:ı itibaren üç 
ıün içinde lı?kkı tercihini kul 
la1tmaua bcledige meclisi a~alı 
;ınclon isti/u etmiı sayılır • 

Belediye kanunu bir mcc 
liste birl.-şmesini caiz görmediği 
kimseler için de şu lıakmü ihtiva 

~ım,.ktedir. 

Biıinci derecede usı: l 
fiıu, u;.,ı.;ı derecede civar ve 
bu derecede k; sıhrr hısımlar 

bir meclisle birleşmezler . Bir 
mrclide birleımui caiz: olmıyon 

Ark~$1 2 d• 

eıyalar i h t i v a ç s a· 
hiplerlne verilecektir . \ .... 

Yakında Tıllluıda 
J .,,.. 

Yakacak Meselesi 
Yakacak meselesi, ele kırılır ve kabuk çıkarılır. 

ve öne alınacak ve ~narla Avrupanın vaziyeti ma· 
üzerinde durulacak mühim lum olduğuna göre, yakla
bir mesele olmaktan asla şan kış için, fındık kabuğu· 
kurtulmuş değildir. Trabzon na bel bağlamak pek de ba· 
sıibi oğacı bol bir memle· siretli bir hareket değildir 
kette yakacak sıkıutısı çek- sanırız fındık kabuiunun 
mek, hiç bir zaman kimse· durumu şüpheli olunca odun 
nin hatırından geçmezken meıclcıine bir kat daha 
geçen ıene bu mevsimlerde ehemmiyet vermek lizım ıel· 
odun kcıme ve nakletme mektedir. 
yolunda karşılatılan zorluk- Aiaç kömllrii daha ıim
lar ve uğranılan müıküJler diden sıetirici tarafından 13 
yüıünddn kıı günlerinde iz· kuruıa satılmakta, maamafi 
tirap verici bir yakacak buh. o da kili dercede gelmek· 
ranı hüküm ıürm6şt0r, tedir. Qdun kesme ve nak-

Trahzon şehrinin kışlık letme itine gelince ki A11l 
odun ihtiyacı 9-10 milyon mahrukat'ın siklet merkezi
kiloyu bulmaktadır. Gerçi ni teşkO etmektedir, bitin 
fındık kabuğu, bunun bir zorluklar ve mliıa&Jler de 

bunun başında toplanmaktadır 
kısmını karwılayabilirse de, Zannediyoruz ki, bu kıt 
0 da Avrupaya yapılacak yiae hatırı ıayılır bir yaka
sabş ihracata bağlı bir me- cak buhranile karıılaımak
seledir. tan kurtulamıyacaiız. Me· 

t Avrupaya, dah11 doğrusu ğer ki, Orman idaresi, ka· 
A.:.ıı.ınyaya fındık satııları nunen göıterilmeai gereken 
olurıs fabrikalarda fındık 1 kolayhldarı aıöıtenmı ollUD, 

• 

• 
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lobisarlar başmüdürlüğü 
memurlarından Vaıfi Bilen 
Meh~ct Alper, Şevket Çul 
ha, Ömer Sunar •, Zekeriya 
Erdemli , Turgut Çagdaş , 
Mehmet lrtem, Cemil Şeı h· 
rın birer derece terfi ettik 
leri öğrenilmittir. 

Kutlar11. 

İnhisarlar tütün işleme 
evi işçilerine yemek 

verilecek 
l~bisarlar idaresinin tü

tGo ıılemcevi işçilerine ye. 
mek verilmesi hakkınd 
~afmüdürlükçc yapılan tek 
lıf muvafık göru"lm" Uf ve ge 
lecek ayın on beşinden iti 
baren itçilere yemek v ·ı . . . erı • 
meaı ıçın icabeden t db' 
1 

. e ır-

.~!10 ~lındığı memnunukla 
ogrenılmittir • ----
Palamut mevsimi 
Mazot azlığı yüzünden 
çok balık tutulamıyor 

Bölg 
Asbaşkanlığı 

Kepirtepe köy enstitü .. 
••d- l"w SU mu ur ugüoe tayin 1 

M 
. o unan 

aarıf müdürümüz B lb K . san 
alaba ·ın uhdesinde bulu

nan B"I . o ge başkanlığına 

lş ~anka:ıı müdürü Veli Tü 
merm vekfileten t . 1 d w _w ayın o un· 
ugu o~renilmiştir. 

- Enerjisile tanılan Veli 
Tumere bu "d . 
1 

• 0 evınde başarı· 
ar dıler. 

- .... 

ölge futbol 
Ajan lığ 

t
'f Tevfik Yunusoğlunun is. 
1 ASI " • uzerıoe açılan b"l 

futbol ajanlığma arkad o ge 
ş~ k şımız 

• wV et Çulha tayin edilmiş· 
lir. 

--... -
Gelenler 
GiresnD Osma 1 b k 

d 
nı na~ 

vezne arlığından ş h . . O e rımız 

J 
wsmanıı haokası veznedar
ıgına tayin olunan seçkin 
gençlerimizden Haydar Çul 
hn ve Lise b d li v e en terbiyt"si 

Z;yofet 
Lnleburgaz keplrtepe l!öJ 

~nıtltllsU mUdQrlOğllne teylıılni 
h ber verdiğimiz, MearH mOdU 
romnz lbsım KeJabny şerefine 
geç~o ~kşam orh tedrisat ôğ· 
retm alNi tımıfındıın şelılr ku 
lübOnde elli kişilik bir ziyafet 
verilmiştir . 
p k 8 mimi bir b9vo lçlrıde, g c 
v kte kadar devıım '1den zl~·n 
fette , kız Orta okulu mOdUrü 
Mahmut Yanlıey ve lise mu 
dUrU Fıılk Droou:ıı t1Jphıntı m k 
sadı üzerinde birer söylev ve 
r€'ıek yurdun başka bir parça 
sınd vaz fe görmek t.nzra ara· 
larınd ın eyrılecek olan arka· 
d şl rıon b:ış rıiar dlle!Dlşler 
v cev ben de , hs n Kulabııy, 
ark aaşlorınm hak.kındeki temiz 
hl 1 rlne tfış kkOr etmiş ve her 
blrerlnln batır lımnı gönlllnde 
t şıy r k ayrılacıığmı bildirmiştir 

ızılay do 
Cumhuriyet bayramıuın 

birinci gününden itibar~n 
baslayacak o l a n Kızılay 
haf tası hazırlıkları yapıl 
maktadır. 

Bu münas .. betle geçen 
gün toplanan kızılay merkez 
heyeti gerekli bazı k rar 
lar almıştır . 

Seğlık _Bahisle_ri __ 

Ven'z losu B yıltan dam 
/stanbul gazetderi bir müddetten~ui; Türklük tilemine eıerle· 

riyle büyük hizmetler yapmış olan kıymetli ilim atlaotlarımı:r.dan 

doktor Riz1 Nur'an ölümü hakkında mulıtelif gazı/ar yazmakta 
devam ediyorlar ... 

Tii.rlc milligetçiliğini11 en ateşli sevtlalılarzndan biri olan Riza 
Nur her ş gden efıvel Türkçülüğün geniş ölçüde bir mürşidi oldu· 
ğu kadar; ayni zamanda meydana koyduğu ilmi eserleriyle de eşi 
a:ı bulunur bilginlerden biriydi . Ateşli ve hegecmtlı bir lisanla 
yazdığı on dört ciltlik 1 üı k Tarihi adlı eseri hu gün milli külüp 
hanımizin en kıgnıe:tli eıerlerinden biridir. Bundan maada Türk· 
lük hakkında daha bir çok broşür ere özlü gazı/ar yazan Ri. 
r:a Nu1'u ben bundan on dokuz yıl Ör.ce Sinop mebıuu iken Gerze 
de tanımıştım Sirobun krızası olan Gerze kasabasının ilkokulunda 
üçüncü sınıf talebeçfg 1im. Bir gün Mt bus Riza Nur gelecek ve bir 
r. utuk sögliyecek dedıler ; bizf bu ilkokulun br.lıçesinde topladılar ... 
Biraz şonra,olwlun dört beş adam boyu yükıı.kllğindeki balkonunıia 
pehlfoa" yapılı, nur güılü ve geniş alınlı bir adam başırııla sarı 

kıvırcık kalpağı ile gözüktü: bütün Gcrzelilere, bize ateşli llir liıanİa 
lıitop etmeye balladı Sözleri çok hegecanlıgdı; el ve knl lıartlc.et· 
/erinden tumtu aklı cümleleri bir kat daha kuvvet alıgo du Ve bu 
adam besbelli Loıan Kahramanının Kurmaqlarından birigdi.Gerzede 
bize Lozan muz."/feriyelini11 destanım anlatan Riz.a Nur· ya/,.1z 
Türk ilminin d~ğil, milli nıficadele lıagatrmızın da en kıgm tli 
crarlıklarından biriydi Onun bu mlicadtldi lıagatrnda; bilhasa 
Lozarıda ve Mi li S /in emrinde en büyük güçlükleri yendiği inkar 
kabul etmez bir hakikattır •. 
Hatla Lor.an Sullı müzakereleri sırasında; sonradan Özrendığilflliz.e göre 
Türk müralıh ~sı doktor Riza Nur'la Yanarı Ba1muıahlıan Veniz• 
fos arasında ôaşlayan meshur ve çetin mıııtaka~a sonunda Vcnize· 
los dagonamıyarok kendinden geçip, bayılmış'rr. Bu müc:ıdt!eli v~ 
uzun munakaşada Ve-ıizelos gibi o zamanki, Avrupanrn en keskin 
~ekcilı oe m şlıur diplomaltnı gere vurup bayıltan bu yiğit ue Kalı· 
roman Türk muralıhasının viicudunu bugün; k rtııluş ue istiklali 
uerunda yıllarca savaştığı vatan toprakla11rıa teslim etmiş bulunu· 
goruz. 1. 

Ba kırık dökük sözlerımizle; ilim ve ir/an alemimizde olduğu 
kadar er m ydanlarında da Türklügü s vip saydıran doktor. Riı:o 
Nur'a karıı ıükranlarımrzı ifadeye çalışırken; şunu.da söyliyelimki 
O'nun Türkçü ve mucaJe/eci ruhunu daimı.ı saygı ile anmak 

bizim için bir vicdıın borca olacaktır... Tevfik Vural 
~ 

• 

Palamut mevsimi Eelip at 
~~ı balda heoUı llctlar ucu~ıa: 
bıl~ıbetır. DQo Pnlamul'uo çifti 

~ anede 40-SO k 
:an~a aatı\aışhr. aruş ara. 

gretlllcni Turgut Kurda 
geçen post ·ı ş 

l 
. a 1 e şehrimize 

&e mışlerdir Böbreklerimizi temizliy n şifah meyvalar ve sular 

Bel~i Bilgiler 
intihap 

Fazla yasamak bakımm 
dan böbreklerimizin çok ö
nemi vaıd1r, Bunlar vücu· 
dt.Jmuzda husule ge/n1 zc 
hirleri dışarwa atarlar. Ka 
mmızda toplanan zehirleıi 
süzerek kapı dış~rı eden 
pöbrekleri her serıe temiz 
lemek lazımdır. Böbrekler 
yirmi dört saat zarfında h· 
iç olmaza bir buçuk kilo 
kadar idiarı 1<.andan süzü 
yorlar. (Üre) denilen kuv· 
vetli zehiri dışaı ı çıkaflgor 
lar işte bu z h11dir ki böb· 
reklerden sülü/emiyeı ek 
kanda toplan1Tsa. insan ( 
insan ) üremı denilen has 
tal klan çabul ölür, 

Kızıl. kizarr uk. çiçek, ti· radır ki böbreklerde türlü 
fo' zr.:türrie. verem. zaiül· türiü hasta/Jklar başgöste· 
cenp sarı'1k. yılancık ve teriyor. ( slbumin ) derdi 
hatta grip gibi hastalık/arın I başlıyor. Göz kapakları şi· 
devamı s11asında bu keyif- 1 şiyor. ayaklarda su tof)/anı
sizlıklerin mikroplan zehır· yor idrar yollyrmın bela· 
/eri böbrekl~rden dişafl aı tarı arttıkça arli§or. vakti· 
tı/Jyorlar. #Jıkroplarm kus- le alınan lie tedaviisüz ka
tuklar:t ( toksin ) /er zehir- lan belsoğukluğu ile ( pars 
/er böbrekle den gc.çerken tat ) denilen (kestanecik) 
sayısız ... üzg ç borularmı· bezlerinin afetleri de ise 
delik.ferini az çok ~11rpalıyor karışuşa artık ağnlar san· 
far bozuyor! r' uf unetlendı' cılar, sızılar, belalar. müba· 

Baş taraf, 1 de 
lar ı,.tilıap ecil . 
taA dit J mıı oltlukları 

e en dgacle k 
mıı olan 6 d - rey aıa11 

' u a muıa • · 
ola,. ve tv/i I l vı ııe evli 
cafıı o on ardan da ço 

k 
~ok olan aıalık h kk 

a.ıa11ır. a ını 

ÇocaAı afledincl J • 
vat old e e mıııa 
. aiıı halde k ' 
U•tlhabatta ura çekilir. 

J n •onra sıh ecıen/er d rıyııt pegda 
bidir • ı aynı lıükilmlere ta. 

. Belediye /' • 
ın ti hap ı mec uı aralığına 
~lticduıo urıaplta ııhhi ıebep ve 

ayrı mak ıt· . 
ıeret ol- k g uı hır ma. .•• a aııın 
sarfında bı' •on dört ıerıe 
ı ' ttnel'k ıfı rıı ifada . . ı . rnıııclls aıa 
il n ımtına ed l 

ı karui l •n er mıc. 
• • M e ielccek J• 
ıçın aıa intiha ort ıene 
kınJ an rr h P olan1tıak hak 

ıa '"111 Q/cu lar 
. Belediye mı:cliıi '. . 

m11 ıcrcıır i . ,_ rıtıJıabı. 
çın "'anu 

11cçhile her . nun tarif atı 
ile ma1ı'"lled 

i kiıi adı ı. etı alınacak 
. i na "ar' ıç erindca en k a çekilerek 
ôeı fİJi ogrı/11 ÇO b110ıt Ve erı az 

l ş/eri 
lerde rey rıermew 
intihap d g• eelecekleri 

ıan 11Yını 
nocn;;

1 
5 11 tıerede bulu 

~ gazete ile . 
lerle ila 

1 
ve saır suret 

n o unıır, 

Dıfterlerd · · 
yan vıga l e ısım/eri olma 

yan ış y .. l 
lagiıa olu a .. ı mış olanlar 

nan m-dd 
intihap ene. ~ et zarfında 
. l umenıne 
ıt raıda b 1 mıuacaat ve 
k u ar.arak . • 
ayıt ve ta h'h ısım/erini 

/ • s ı ettirebilirler• 
tıraz va 't 

takdirde •. .
1 

" gör ünlmedini 
"e" ect k k • 

ıareti mut i ararırı bir 
D er ~e teb['· 

eftırler asıldı· 1
R olurıur . 

akşamı sacıt l;n~n altıncı günü 
Bundan • • c kaldınlır 

.. onra iti · . · 
lenmez. raz ıddıası din 

intihap e • 
rarıno taıı l ncumeninin ka 
zarfırulo. a l'o mayanlar üç gün 

s rye h 
bulunma ma kemesine 

kimine ;:~ y:rlerde Sulh ha~ 
l 'k m.n ka · ı le mura rarıgle bir. 
k caat ed b'/ 

eme itiraz . J • e ı lrler. Malı 
" ladıaırnı 

gu,. zarfında k ~n çok altı 
arara ba•/ gar, 

Bitçok insanlarm vücut· 
/arı, bünyeleri çeşii çeşit 

kumalr yapıyor. Bunlar da 

böbreklerin süzg çleıinden 
qeçiyoı, Yelları örseliyor ve 
yahut kumlar birleşe. bir 

• leşe toplana• toplan taşlar 
husule geliyor, 

riyorlar, reki. 
Çok yak cı. kavurucu Her yemekte bol bol 

acı bıberler baharlar yalmz k1rmızı etler. past1Tmalar 
midegı· kartciğeri değil b viye11lerin de böbrekleri 
dbrekler1de az çok zedeli· yavaş y a va ş buzuluyor. 
yorlar He c blfa rakı kon- Baş ağrısına, kırgınlığa az 
}'Bk hkpr viskı votk ,qibi is ateşe sımrliğc soğuk algm
pirto 'u içkı er yalmz kara lığına karşı lüzr:msuz gere 
ciğeri mi defi beyni kalbi alman buçolc ılaçlar yaın1z 
damarları srnirl~u allak b mideyi kaaaciğeri. kalbi si
ullak etmiy :JT böb ekleri mrlen barsakları berbat et· 
de fenalaştıkıgorlar, hauıq migor böbreklere de doku· 

ediyor/al' tıkıtorlaı' nuyor. 
işte bu testrlerden son. ( Suihtimal edilen ) tıb 

C - ve unı · rıcumenl tr kil ar ınliha 
I rderler p . l 

B . +iti BİRKAÇ SATIRLA 

bi ve kati ihtiyaç olmadı· 
t ğı halae çök kullanılan şi-

• ıuretle ene. 
olarulukt,.n unıen lt:lf<.il 

sorıra aza 'h 
r.cg 'fltrmeie lhakkı ıntı abına 
ıntıhop olunm olar.lor o.ıa 
lu.anla • Ofa &alelıiyeti 6 

"" onccden u 
haıırlano.ıı d f ayrı a11rı 
leri hıikürn t e terlerini" suret 

I · e ve bel d' 
•rr kapalar e ıge claire 

ına ve 
reôil•ce;i J;· • umumun fÖ 

edilerek tatil geilr I Y~rfoe talı le 
. i n erı h 1 u.ıre altı gün müdd ar ç olmak 

Defterle etle asılır, 
d f 

r asılırk 
t ter/erde iıi"'/ . en , lu ... erı 1 I 

gartlar intihap h kk aıı ı olma 
. 1 • 0 ·ı nı h · 

ıcrı erın hanlci a arı: hem 
g ne koda 

cümene muracıat/ . • r en. 
L J , a ı&ırnl . 
Aaı••ttırıbilecekleri h erını 

' anki ıan. 

Kış y klaştıkça 
.. .. Kış yaklaştıkça odun ve ko"' 

morun ' ekmek ' 
önem kaza d _ kad r hayati bir 

o ıgını görüyoruı. 
[ Kestane k 

geçmesine ve h arası ] nın se siz 
gitmesine v avaların da düıgün 

rııgrneo .. d k 
ın, kışa id ' on e i [ Kasım ] 
b g ectk soğuk ve uzun yola 

gözden uzak 
atlangıç old -ugunu 

Tutan yok .• 

Hakikat şu ki , güDden , gü

ne kışa gidiyoruz •• Her sabah gö. 

zümüzü açar , açmaz göğe b kıyor 
ve güzel geçecek gUn için ulu Tcnrı 

ya şükrediyoruz . 

Gelen klş yaman ve biamandır, 

Fakir fukar yı düşünelim. 

~ nngalar iğneler aşılar ve 
hatta ( &erum ) far da kır· 
raci~ere kadar böbrekleri 
de h1rpaliyorlar bozuyorlar. 

Böbreklerımizin bu gibi 
düşmanlarını her zaman g· 
öı ününde bult.•ndurmak ve 
sakmmak lazımdır. Karpuı 
kavun taze üzüm' kiraz gl· 
hl meyvaları hen sene bol 
bsl yiyerek böbreklerinizin 
6Üzgeç gollaflnt temizlemek 
tıkamklarmı gidermek fay
dalıdtr. 

Kiraz sapı. müsür püs· 
Arkosı 4 flı 



i 

i 

2 8ir1ncl tesr'n g42 

Değerverrne 

Eğer bugün,. beynelmiltl öl
çüde bir filesofumuz, bir edibi . 
miz, bir b~ykeltrası ız, bir res· 
samımız , bir mimarımız ve bir 
muıikişinasımız yoksn , sebebini 
mevcutlarına değer Vf'rmeyişi -
mizde aramama icnbeder. Çün
ki bir istidadın, önce muhitinin 
şöhretlerinden teşvik ve takdir 
görmesi lazımdır . Takdir gör· 
miyen insan , ne kabiliyette o 
lursa olsun , gazı konmıyan bir 
lamba gibi , fitilini yaka yaka 
muhakkak sönmeğe mahkumdür. 

Bugün mesela matbuatımız 

da , lımail Hakkı Balt cıoglu , 

Peyami Safa, Nurullah Ataç gibi 

şahsiyetlerin sevilme1erindeki 

sebep, on!arın°büyük birer değer 
bilir ve dt!ğerverir insan oluş· 

larındandır. 

Bizde hastalık halinde olan 
en büyük noksanlardan biri de 
ecnebi hayranlığıdır . Bir yerde 
felsefemizden , güzel aan'atları· 
mızdan bahsedilse, içimiz ~en biri 
çıkıp hemen : • Monşer , onlar 
bizde ne arar, herşey Avrupada 
bulunur , herşey l . . . " der ve 
ekseriyet onun fikrine iştirake· 
der ; talihsiz Türk san'atkarı 
da köşesinde ç i 1 e doldurur 1 
Maalesef hakikat budur. 

Değerverme, bir çok içtimai 

yaralarımız gibi ahlak mevzuuna 
girer • Her sahada ilerlememiz 

ve yükselmemiz için , bize her. 

şeyden önce bir ahi" k seferber · 

liği lazımdır • 

Salih Çağatay 

Ventyot 

VE llYAlr~ 
Gibi 

N. San'a 

Hep aynı haykırış o. derin sızı . 
Gönul yadediyor o esmer kızı, 
Gurbet kadar acı bu karo yazı ... 
Mecnunun dolmayan çilesi gibi. 

Her akşam ufukta hep ayni melôl. 

Duyulan o şiır, sezilen o lôl. 

Dinlenen o şarkı dilde o masal .. 

Leylônın gökteki nefesi gibi , 
t Husrev Uslu 

Ölüler evinde 
Bir ölüler evinde. 
Sesden sükundan uzak 
Bir hissin alevinde 
Kalbim ş;mdi duracak 1 

Her şeyin öldüğü ger 
Hatta ölümün bile ... 
Bu odaya ıeldiler, 
Kendi ayaklariyle. 

Her şeyin öldüğü yer, 
Kalbim şimdi duracak . . . 
Seflincinden ölüler 
Karşımda kuduracak I 

Haİil Gültekin 

.!)I Kitap ve Mecmua · ~, 
Haberleri 

--------~------------------------------~ 
V ü c e 1 • • 

En ömürlü ve en özlü mecmualarımızdan 
biri olan " Yücel " ın müessirleri ihtiyat 
askerlik vazifesinden avdet ettikleri için 
y kında tekrar intişa11 görülecektir . 

Türk Yurdu 
Türklüie bügü.k /kgtlası dokunmuı oları " Türk 

Yarda '' meçmuası onbe~ iÜ.ac b!r olmak üure tek· 
rar kua(}etli bir k•dro ila intişara baılamı$İır, Mec 
muanın buğüne kadar u• '1 inbi aagıları çıkmııtır. 

.-...;.;..~.;_.------------~--~----~---~-------~ 

ve KôYLü., 
* *+a=+t~ 

Tarla ziraatı nedir 
ve ne olmalıdır 

Patates ziraatına fazla ehemmiyet 
vermeliyiz. 

Patetes' meml9/cetimiz insan giyeceği değil, 11gni 
ijin çok değarli pir mahzal zamanda hagoan gigeceğJJır 
dur Yüksek kögle.rde. haata me Sanayide de geri fJarJır, 
zereler de 1 yaylalarda bile çıkarılar . 
yetişir' 'lJergi/i ve bereket/ide, Patatesin yüz:eerce çeşitl 
Birk'1ç senedenberi Trabzon· TJardır. Ne maksadla kulla-
da bilhassa yüksek köglerder nuacalcsa ona göre patateı 
patates draati çoğalmakta· çeşidi mecut o/tluğu tiôi • 
dır· Alpklarda oe hele tlere yumruların şclkline, renıine 
için yerlerde oe gağmuru bol iri vega ufak olmaıına, 
olıın mıntaka/arda yetişen üzerinclelci töderin derinde 
l'atoteslerin hastalığa tutul- veya yüzde bulunmasına 
duğu' az mahsul 'Verdiği fJe töre de türlü çeşitleri fl•rtlır. 
elde edilen mahsulün anbar. Bundan başka. p11tatesi11 
tarda çabuk çürüdüğü soy le- ıeç' erken ve bek erlcen geti· 
niyorsa da yüksek fJe yoğ· şen rgrı ayrı çeşitleri bile · 
mııru nisbeten az olan yer- mevcuttur. E,Jc.en getiıen 
ler için #mdige kadar her- patates/er çolc dayanmazlar. 
ler için şimdiye lcadaa henüz: K_ış. doğru gittikfe lusetle
bir şikagıt du!; u/mamıştır, rını kaybederler bu sebepten 
Bilakis ıüksek köylerde makbul sayılmazlar . . 
patates ekenler çok memnun. Geç yeriş en patatesler 
darlar . ise değerlidir. Barı/arın hem 

o t t k ~ d l oerimi, hem· de una /az: la dır. 
ra a es ça ıay a ı 'Oe r k 
l k t

. . . . k h ra at bunlardan bazı çok 
mem e e ımrz ıçın ço e em· • . . 

· ti· 61.' ı k l kt geç getış m çeşı tler vardır ki 
mı ye t r flar ı o aca ,. . . . 
O t 

- ı - ki · h z ıgıce kemale ermeleri ve nun ur u yeme. erı, aş a· k 
k 

.. l . -1ı 't. . onca ondan sonra toplan. 
musı vı oı emesı mu z ımız· . 

J h ld . "/d' S d ma/arı ıcabıder ., 
CI! cıe meç n egı ır, a a u · · ·ı · t 

1 1 k k n•ım topltınırs11 çalıulc 
pışırı mış pa a es er e me b 

I 
• k" b Lt ozular/ar, daganamadar Btt 

ger ne ıeçer ı sa an an .6 . le · 
akşama kadar elinden ekmek '' 1 pe feç yetişen p:ıtates 
d

- l . . çeşitlerini ıklimi sert, gülcHlc 
uşmegen çoc;u arımız ıçın 
-k ı bi · · kı. gerlerJ.e ekmemek maval ılc mu emme r yıgece ır . , 

Patetes memleketimizde 
buğdaq v~ mısır yerine 
ıeçecektır . Tarlamızda yap· 
tığı mır. mısır 'De buğday ziraat 
azdır , Elde ettiğimiz: ha$ılat 
bizi bütün yıl doyuracak 
kadar fazla değildir. Sene· 

oıar . 
Ge; yetişen patatesler 

ıslak yerlerde çcıhulc mara•· 
lanır/ar, Eyisi, •u tibi aop· 
raklaada erken getiıen çe,il· 
leri yetiştirmelidir . 

= 

Şehir sokoklan Böbreklerimizi temiz
leyen şif alı meyvalar Halk evinde 

nin birkaç ugı için dişardan 
mısır almağa m~çburaz Bu 
güzden geçmiş senelerde ne 
ağır f oizlere katlandığımızı 

Patatesin bir eıiliji de 
toprağı beğ•nmezlik atme· 
mesidir, Çünlcü bu nebat 
beyaz: ış/alc killi ajır olma
mak şartigle her topralcta 
etişeu mahsul fJerir, Bununla 
beraber kumsal ve ıırin 
topraklardan çok hoşlanır 
efoerişli yerlerde su bile 

Şebrin ana ceddelerile mey 
danların temiıllğlae elden gel' 
diğl kadar ha~·ret edildiği belde 
iç sokaklar, orkn caddelerden 
IDUhlm bir kısmı bugün bir m
eıbelellk. tııllne gclmlşlordlr 
Bazı sokakl rd u lğreumodon. 

Ukıınmeden geçmek kabil ol 
muyor. 

Bu sıcak gunleroe, birikmiş 
sOprnotQlerin ozerioe plF. sular 
dOkUIUyor. ve tabammlll edil 
nıez blr kokudur bUtno sokaeı 
kebhyor. ---- www• "'" _ _... .. 

YENİYOL 
Haftada iki defa 

Salı, Cuma günleri çıkar 
Umumi neşriyatı idare eden 

Bekir Sükuti Kulaksızoğlu 

Y allığı ( 550 ) 
Altı aylığı 300 kuruştur 

Resmi iliinlıırın 11ntırı : 

5 kuruştur 

Günü geçen sayıtar 
75 kuruştur 

lıan mUoderecalındon 
mesuliyet knbul edilmez 

Derç edilmeyen yazılın• 
iade edilmez 

ve sular 
külü ayrık kdlcü' aıpa gibi 
maddeleri kışm çay gibi. h- İngilizce 

henüz: unutmadık. Borç üzeri· 
ne borç yaptık tJe bir türlü 

layıp içmekte iyidir. ( Xe 
çe ) sııyu Ç1Tçırm Başpına· 

r1 Vanikoyürıdeki Şifa Çeş 

mesi oe Taşdelen gibi su· 
tarı ıçmek gerekttr. 

lirasuıa Karahisar, Ki· 

sa_rna Sarıkız: gibi maden 

sularım ıçmek ve Anadolu· 

muzun birçok vilayetıerin 

de buluniJn ~i/alı kaynak· 
/ardan istifade etmek lô. 
zımdır, Bır doktora dar:tş· 

dıktan sonra Tul!anm bü
yük daha alası küçük iç-

dersi veriliyor 

Halkevi reisliğinden: 

1 ....- Halkevimiz hiç bil· 
miyenler için bir " İngilizce 
Lisan kursu " açmıştır. 

2 - Dersler 2 - Birinci 
Teşrin. 1942 tarihinde baş· 
lıyacak ve haftanın Pazarte 
ıi, Çarşamba, Cuma günle
ri saat 17-18 arasında ve
rilecektir. 

melerine hiç olmazsa ( 3) 
gün kadar devam etmek 
te boş değildir. 

Lokman Hekim 

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

4- Kursa devam edecek 
--------·---ı lerin kitapları parasız temin 

Mektepler uçıldı 
Dünden itibaren, Lise ve 

orta okullar açılını~ ve ted· 

riıata baılaamıştır. 

edilecektir. 
5 - Bu kurslara devam 

etmek isteyenler her gün 
Halkevi kitipliğine muraca

atle iıimlerini yaz.dırmalıdırlar 

bndBn kurtulamadık. Bereket 
oersin, Hükümetimiz imda
dımıza yetişti. Mısır dağıttı 
ve .dağıtıyor lgi amma muh. 
taç olduğumuz: mısırı daha 
ne samana kadar satın ala· 
cajız:. ToprağiJe ge,inen bir 
adamın gani köylüniin 1 ek 
mcğini ve yemeğini her sene 
dişardon tedarik emesı doğ 
ru bir şeg değildir, Madem
ki topraklanmız patates 
ziraatine uygundur, O halde 
bu mıibarek mohsülden he
pimiz /agdalanmalıgız, Mısır 
ziraatinden 'Oaz:gtçe/im demi · 
yorum, Ona hay'OrınlaTlmızın 
bc&Jenmesi için d~ ihtiyacı
mıa vardır' Burada söylemek 
istediğimiz şey gopılocak 
çrşitlf tar la ziraatleri ara sin· 
da patatese fa~la ger tJe 

ehemmiyet 'Oermektir- Hiç 
ckğilse, arzimizin kiçiik bir 
yerinde hepimiz patates ek· 
meliyiz. Bu nimd ıadeced._ 

.,,istemez. 

" 

Ormandan çalılıktan oe 
çayırlık.tarı bo%ma yerlere 
patates ekilebilir. Yanık u 

ümüslu ,, torraklurda gerçi 
g mrular iyi büyür ama 
tatsız 'Ut lenetsiz olur , 

P11tates Nöbetleşme zıra
atusulünde buğday ve emsali 
ziraati öne fle arkag• alır 
gani buğday tarlası•a pata
tes ekileceği tibi patates 
tarlasına da bıığclay elci/e
bllir . 

Fal!la ve bereketli mahsa/ 
alabilmek için to11rajuı 

iş lenmcsine gübrelenrnesine 
9e tohumun iyi simasına 
•hemmiget fJermelr. ldz:ımJır. 

Toprak ıııiirnkiinse ,azii• 
ve kabil altlnğıı kadar derin 
işlenmeli ve hu sırada alıır 
gübresiyle de ofkınlanmalı
dır, Dekar başına 2-J bin 
kilo "'"ilmelidir • 

• 
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Belediye Meclisi Aza 
Seçımi Günleri 

Belediye İntihap Encümeninden : 
BıledlJe latlbabıaıa blr eubede tcruı mtıııasebetile reylerin 

bir eUnde ahumuı mOmküo gOrOlmedlğladeo Belediye kanunu· 
nuu S8 et ıaadtlealne istinaden Belediye Mecllshıce r y alınması 
için Jedl &Do mtıbltt verllroı, ve vilayet mokcmıncnde tnsdık 
Mllmlt oldutuodıo: 

1--1 Birinci teırlo 942 Perşembe gtlnO saat 9 dan ltibııren 
lallbıba baılaoarak, yedlocl gOntı ıaııt 18 ze kadar devam edeceği 

2- lıtllıap sandıaının tielediye Meclial odasırın kooulerek, 
HJlerln mıcllı odaaıodı alınacatı. 

3- Reylerin kolaylıkla olıumasl "Ye karışıklığa meydan ve
rllmeaeal için. 

~- ~ Blrloıl teştln 942 perşembe ıunu lskenderpaşa ve kemer kaya 

3 " " Cuma ,. Çömlekçi •e Go\ı\psşa 
;:'

4 
.. ,, Cumartesi " Yeolcurna, Boztepe, Çarşu 
,, ,, Pazar ,, Cumburlyet, 1 s m et p::ışn , 

S- 5 Hızırb'-'Y 
1 _ 6 ,, .. Pazartesi ., Bahçecik, Paıerkepu 

7_ 7 ıı " Salı ., Esklhlsar. Erdo~du 
M " ., Çarşamba ., Yt!lı, Kevakme;dan 

idare heyeti 
• • 

seçımı 

Ötel ve kahveciler 
cemiyeti 

4-10-942 tarihine 

rastlayan pazar günü sa;ıt 

l4de cemiyetimizin senehk 

idare heyeti seçimi yapılaca
ğı ilan olunur . ·-----·--· 

:w 
4Seyf~ _ 

- L 

Kopoh zarf usulü ile sığıreti alınacak 
I 

Trabzon Sa. Al. Komisyonundan : 
ı - Kapalızorf usnllle 25 ton sıtır eti eksiltmeye konmuştur. 
ı - Muhammen bedeli 12500 lira ilk temtoah 973 lira 60 

kuruştur. 

3 - Evsaf Kolordunun blıtOn gııınlzonlsrmdn vardır. 
4 - Ekstltmesl 19 ı. leşrln 9:12 Pazutesı gnno. sa,,t ıo dedir 
6 - lsteklilel'la belli gOn 'YO sa tıtta konunun .s·z. maddesin· 

de tarif edildiği veçhllfl hazırlayacakları teklif mektuplarını ek 
ılltme seatlndtın bir ssııt evvel Trabzon s:ıtıaalmıt komlıyonuno 
tevdi etmeleri. 600 2-4 

Eksilme ile eşya nakliyatı 
Trabzon Sa. Al Kom. Reisliğinden: 
1 - Açık eksiltmelle 500 ton eşya ııaklettiıilf cektlr. 
2 ·- Muhammen bedea 6000 llro ilk teminatı 5'i5 llıııdır. 
a - Ş ırtnnme her gUn komisyonda görOlebJllr. 
4 - PıızBrhğı 19 l teşrin 1142 paıortesl gUntl Eaat 10.50 dadır 
5 - lstP.klllerin belll glln ve S88tta Trabzon ~atın ıılmıı 

komisyonuna mDr11centln.: 60!5 2 4 

•lunur~nte .. lplırlula rey vumete gelmeleri sarın halka ilan 
--:-----,.._ ____ 2 - ~2 __ Kopalı zarfla sığır eti allnacak 

Muvazzaf askerlik hizmetini ifa . Trabzon Sa. AI. Kom. Reisliğinden: 
eden P.T.T. memurlan hakkında rılm~ttır. Kopalı ZBrt ueulD ile 70 Ton Sı~ır eti eksiltııeye çıka· 
P T T M d Horunlar 2 - Mubıımmeo bedeli 2sooo lira ille teminatı 2100 liradır. 

' ' ' Ü ilrlüğünden T B ki 3 - Enııf kolordunun botun garofton1arudıı vardır. 
Munızaf aık·rl'k b' . . 'f . . . raş iça arı 4 Ek ., 23 ,, fı"lı" L• 1 ... l ıımetını 1 • IÇID ıdereden ayrıla o - ·sı tme ] . teşri o 942 Cuma gQo o sırnt 10 ao drdıı 

qıımet eruıi ikmal d p T T Bir iecrübui kafidir 5 - 1steklllerfn bellf gQo ve ı.ıattn !.maunun 32 meddeslnde 
racaatlar hali d d e en · • · memurlara mu Fiati hu yerde tarif edildiği veçhllo baıırhyacıık1Arı teklif mektuplarını eks!Hme 
T. T. mlld&rlti~l e. erhal tavıif edileceklerden viliy

1

et P. ı saatınd !l o bir saat evvel Trabzon sutır.uılınn kr misyonuna mDrn· 
l erıne ve Umum" "dü ı .. - 5 kuruştur ey •mele.ri lllzum .1A 

1 mu r uge müracaat C!iatlan. 603 ı 4 

-~--- u ı an olunur. 18 25 2 9 ·-------·--•ı -
O t o m o b i f Ta r i fes i . Çay ve kahve fiatlan 

Belediye Encümeninden : Hakkında ilan 
Şehı.r hudutla11 dahilinde se .. 

. zlm ldılen ücret tarifesi a a I Yrusefer eden bJnek otomobillerJ için yeniden tan· İnhisarlar Baş müdu"" rıu··g ... u·. nden .· 
ş ğ da razilıd1r. Sayın halka ilin olunur. 

Hareket 
Ta/cs/ Mah //' Gidiş ücreti gidiş geliş ücret 1 - 422J Sayı// kahvt! ve çay kanununun muvakkat 

1- DeJiunendere . a / Kuruş Ku,us 3 cü madetsine göre kahve ve çayın inhisar malı o'a-
~ Sü~ülc/i asri me':a~~ı~";J/ köP_rü dahil.. l ;:5 !50 ~ek piyasaya çıkanlacağı 7-fı-942 günlü gazetelerle 
4- ~oıe o;ıu askeri h: 1 ş gehş ve bekleme dahil 150 750 lnhisarlır Umum müdürlüğünden ilan edilmiıtir. 
S- ~4oksu s ane 9 e kııla J.50 200 · 

6
_ Çıfte Camlık 350 4 fJO · ı inhisar kahrıe ıve çayı 7-10-942 tarihirıe mü-

7_ ~e~71elt.et hastanesi 200 250 sadüf Çtirşamba gününden itibaren idaremizce yeni fi-
8- Bflztcuma mezarlık bı~ı J25 150 atlarla satışa çı.'aırılacağmdan bu tarihte elleıindE henüz 

'
- epe üstü • 125 l i:5 t k h b I ,.. Ortıhısar 

350 400 
sa ıımamış a ve ve çay u unanlar ~8 saat içinde iaa· 

ı.- Atap le H remize. mevcutlarım birer beyanname ile bildirecektir. 

1112--Kılla•vıaıto~/ ~'~~znıı~eeyg~elı Pazarlcapu 11~00 110000 
_.. ,,. u v 3 - Bayiler elind• bulunan çay ve kahvelerin hey, 

1 1 
11 ust re alt caddeler 100 100 etce tetkik edilecek maliyetlerine göre fıyat farkı lcendi-

8 l - s/celede beki 125 150 /erine ödentcektir, 
e ed/ye rneyd ererek yolcu a·ı 

gidecek o/a 
1 

anı ve cı~arma lcad an otomo6il/er ıalcsi mahalli ittihaz olunan, 4 - 7- 10 - 912 Gününden itibaren idare mali o-
rı zam ed;,ır iskeleden ta/eli maha~1:40J kuruş ücret alırlar. Buredan başka mahallere /arak satılacak çiy çekirdek kahvenin kilosu bayilere 480 

2 - o· er a ne kadar 25 lcuıaş farkı fiatı tarifede yazılı fiatla· kuruştan baytlerde müstahlike 500 kuruştan çaym ki· 
ıdecılt mıh ld losu bayilere 1248 kuruştan bagiler de müşterilerine 

sonra geçecel ille b' ~ e tavalclcuf ; · • 1300 
mı ücreti almır S ırıncı saaı 60 kuçm ( .JO) dakika parrsızd1r. 30 Dakika dolduktan . kuruş üzerinden $1Jlacakl11rdır. 

3 _ G · ıat ltusuratı 60 lcrus ve müte•kıp saatlar için (.;O) kuruş bekle- 5 - idareden alacakları çekirdek kahveyi kavurarak 
ece saat 24 d urus üzeri d ı / 6et belc.lernele . en sonra t n en hesap edilerek veri ir. ue çekerek toz ha inde vagCJ kavıulmuş çdirdek halin· 

nl ,._ · " mecburi ı · 0 0 rnoni/l · · ·· ...1 - t hl k d k k 1- h ·ı b t '""tıatlt: fırlcı fiyıt 0 up nöbet bele/ erın munavebe ile takçi mahallinde no u.e mus e 1 e arz e ec~ olan uru K/J uecı er u oz 
4 _ Vaki f, altrlar. eyen otomobilf!r gündüz terifeşinden o;0 z.5 ve kavrulmuş çekirder kahveyi 630 kuruştan satacaklar-

fıı/ı Para aiti ~tcak şilcavet üze,ira 6 - Bu husustalfazla tafsilat almck isteyenler Baş-
hl l · / arı sabit ol e Y•Ptlac ı. müdürlüğümüz Satış ~ubeıine mürecaatla11 ilan olunur, 

P erııee verilir ş0-1 .. 1 
an şofö,/eıde 1 al{ tetkikat neticesinde tı11 ife fiyaimdt'n 

le · • or eri · n ı a / 1 - 2 mı ııte.dilt/er/ şöfö 1 n rızası olma1c % a aldıkla11 paralar istikraz edilerek sa 

c: 

.sil olun · ,_ r er taraf d uıın ta .,, d 1 ''" J6för/e ın tuı şilca1 1 " e e yaztlı f;attan nokscn ücret ver· 
5 re verilir e edile - . . _ . 

- lı6u tarif 
6 

· n muşfefllerden de hrıfe ucretı tah· 
lılasması ve /cazane ~nzin ve oto11to6 ·ı 
kızınçlar ö ' vısaı, v il 1 

malzeme ı · 
1 . ı g z önünde b 1 erg erle oiomob'I/ .s nın flvıupa h<~ rbi dolayısile paha 
anzım ve tesbit edilm;~u ~n~urufarak meml 

1 kerı_n amorrismanı ve sahiplerinin safi 

6 - Bıı tarife d 
0 duğuntlan bir rent 

1 
etın içtimai ve iktissdf vaziyetine göre 

dlgeye müttal//lc au: .. Ybzrlı mecburi s YBpılıp il8n olur.caya kadar muteberdi. 
, cımı crz; Yetleıe ria e 

Y t d 
""'"'-~ Ye kanunu hük_Y t ~tmegenler hak/(lnda umuru Bele 

ur aş um/en tdtbik olur.ur. 

vitr~ni uçağa Kiralık H 
vermen'ı I L z,Jtinlilc Vali le • a ne 

ı~tı, 8 Od onagı ar l • 5 N 
· a• 2 Salon T, 0 ıgı amaralı hane kira· 

unutma ~IZQreti IÖze/ b'- ~~koz suyu ve e/ektiriği tekmildlr 
T ocıkasırn Cu~; uy; bir bahçeye maliktir. 

alip/erin lftr;t•aafo alete No 18 hane de kiralıktır. 
"'''• '"üroeaatl•·ı. 

~ ....... ..._ _________________________ __ 
.. ga +wzarı.e.:ı ES M M w fi., 
lf DOKTOR 

Şükrü Göksu ı 
Sinir ve Akıl hastalıkları mütehassısı 

~·~ Kiralık Ev .,..:.~ 
D Kooduracılar caddesinde bahçe içindeki 108 ~ 
~ numaralı Ev kiralikdır . Üskatta beş oda bir salon = 
i Alt katta 3 odası vardır . Eletrik ve su tesisatı 1 

mükemmeldir • . Kiralamak istiyenlerio T. C. Ziraat ~ 
~ bankası Trabzon şuheıiode koperatif serfi~ine mu· ~ 

racaat etmelidir. ,j 
•'•" D~!:iVZt'Ptg•iiri't'EiFZO»!illD~ 


