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•AHI .. YI Ut MUHA""htl 
--8E~~TI KULAKSIZOÖLU TASARRUF 
CUMARTESİ ' Fiyat-ı -

e 
B NOSU 

ALIRSAN iZ 16 4 kuruş 

/\G.., US TOS i ı a n s a t ı r ı 
5 kuruştur 

Paranızı tasarruf etmiş • 

19 41 GD.nl1 geçe~ aayılar ,, 
---=--=-~O kurnetur. 

Faizini peşin almış , . 
Milli müdafaya hizmet etmış 

Olursunuz. Haltada!tkl defa çıkar e Siyasi Gazete _ Trabzon ıs ıncı yıl f:· ~a1ı 2sıo · 
-

Pahalılık mı 
. ' 
ihtikar mı? 

S ayısız vatandaşların bir 
maksatta toplanan is
rarlı sualleri karşısın-

dayız : 

- Bugünkü piyasa va 
ziyetinde :ıaruretten doğan 
bir pabalılıkmı, yoksa bu 

pahalılıktan istifad~ sureti
le pek belirtilmemeğe ça · 
hıılan bir ihtikar mı var ? 

Şu muhakkak ki, önde 
gelen bazı maddelerin kilo · 
da nısfına yakin dereceler 
de fark göstermesi pahalı
lık çerçevesi dahilindedir. 
Meseli : Tereyağmın kilosu 

70 - 80 ve nihayet 90 kuruş 
arasında tahavvül ederken 
bugün 130 kuruştur. Müte· 

ahhitlerin bir çok gıdai ih
raç maddeleri üzerinde bağ 
lantı yaptıkları bu zaman
da bu gibi fiyat farklarının 
ihtikar mevzuu haricinde 

kalacağı gayet tabiidir. Fa· 
kat bazı maddelerin geçen 
seneye nazaran bugünkü fi 
yat farklarını pahalılık mev · 
zuu tışında buluyoruz. Kan' 

ın kaşarı geçen iene 50 
kuruşa alınırken sinsi bir 

yükseltilişle 60-70-80 ve 
nihayet bugün 90-100 ku· 

ruşa satılıyor. Bu ne biçim 
atlamadır ? Eğer nakliyat 
ücretlerinin haklı tereffüun · 
dan ileri gelen bir farksa 
hunun nihayet kiloda 10 
kuruş zammı aşmaması li
zımgelir. 17 ,5 kuruşa alınan 
salamuralık peynir bugün 
35-40 kuruştur ? 

Fındık kabuğunun çuva· 
1ı bu mevııimde _25 kuruş .• 
Soğuklar başlayınca bu ka 
bukları kilo işimi tarddıra · 
caiız? 

Bir çok eşya üzerinde 
gayri tabii vaziyetlerle kar· 
tılaşılıyor. Y <:rlimallar pa· 

zarında 390 kuruşa ıatılan 

Y•zlık iskarpinler tışarda 
6 liradır. 50 kuruşa satılan 
i•rtiyelere l 00 kuruş is teni· 

liyor ve biraz iymali bir pa· 
ıarhlc yaptınız mı, derhal 
20 kuruş tenzilat vaki olu· 
Y o r. 

Müşteri ile bazı satıcılar 
araauıdaki aıuhavereleri mü 
ıahade ederek ve tahliller 
yaparak bakikatın ta ken . 
disini buluyoruz. T emayülıe
ri sezmek ve bazan bu za . 
viyedeu bir görüıle fiyat 
tayio etmek yeni bir piya 
aa mantığı mı icat etti?. 

R. C. A. Marka radyo 
nurı redresör tamirine Trab· 
ıonda 50 lira istediler, 18 • 

0

tanbula gönderi!en redresör, 

pastahanenin 156 No. mak 
buıile posta ücreti de dahil 
olarak 13/ lira 47 kuıuşa 

tamir ve iade edildi ? l · · 
Vatandaş soymak hırsi· 

le piyasada pusu kuranları 

bu memleketin avladı say
makta tüphe etmek hakkı
IDız deailmidir ? 

Ce&D~l Rız~ Çıa~r 
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Türk Hava Kurumunda Mühim 
Bir Toplantı Yapıldı 

Milli Şef 1 

Ankara 15 ( A. A. ) -
Milli Şef Reisicumhur İsmet 
İnönü bugün 15,30 da yan· 
larında Maarif Vekili, Kur· 
may talebe müfettişi oldu· 
ğu halde erkek sanat oku· 
luna gelerek müessesenin 
demir, çelik marangozluk, 
motor, elektrikçilik, tesvi · 
yecilik ve diğer atölyeleri 
birer birer gezmişlerdir. Bu· 
radaki sanat okulu ve öi
retmen kısmı talebelerile 
staj yapmakta bulunan ve 
ileride mühendis çıkacak 
olan subaylarımızın işlerini 
ayrı ayrı tetkik ve memnu· 
niyetlerini ifade buyurmuş· 

lardır. 

Mil terek uş . 
Deklerasyon 
Hakkında 
Alman 30 Ağustos Zafer ve Tayyare bayramı proğramı 

Türk Hava Kurumu ida· 
re heyeti çarşamba günü 
muhterem Valimiz Naci 
ifıcıman Fahıi Başkan/Jqm· 
da toplanmış ve yaklaşmak· 
ta olan 30 llğustos Zafer 
bayramı ve tayyarecilik haf
tasında '-lava Kurumu adı
na yapJ/acdk işler üzerinde 
görüşmeler yapılarak karar· 
lar almmışt1r. 

Geçen sene olduğu gi· 
bi bu sene de, gemş mik· 
yasda rozet tevziatı için 
bir komite. esnaf. teşekkül· 
/eri müesseseler, ticaret ev· 
feri tarafından satışlarda 
kullflnrlacak tutkallı mak· 
buzların tevzi ve kontroltı 
içinde ayn bir komite .teş· 
kil edilmiştir. 

Tayyarecilik haftasmın 
bir gününde bütün ticaret 
müesseselerinin o qüne ait 
kazançlarını Türk Hava Ku· 
rumunl!J bağıslamaları yo. 
/unda ileri sürülen çok 9iı
zel bir fikir ittifakla kabul 
edilmiş ve bu işi muhleıem 
halkımıza duyurma ve an· 
/atma vazifesi kıymetli ve 
enerjık Mektupçumuz Behçet 
Ertamn Başkanlığında,· Ti 
caret Müdürü Sami Fayrun. 
iktisat müdürü Kadrı Çakar, 
Zirt.at Bankası Müdürü Y. 
Nazhar llren, İş Bankası 
Müdürü Selim Bayaktn, 
Emniyet Miıdürü Hami Ko 
nu,alp, ihracat Baş Kont. 
rolor1 Nazım Ziya. Tüccar· 
dan Nazım Ural, Yerli mal· 
far pazarı Müdürü Osman 

Tursuı1dan mürekkep b.:r hekimi Münir Eısoydan 
Komiteye tevdi edilmiştir. mürekkep bir komisyon 

Haftanın başlayacağı t.: şkil edilmiştir. 

30 llğustostan 5 Eylül aJc Daha bir çok kararlar 
şamına kadar. Tiyatro, Si· almış olan idare heyeti bu 
nema. Belediye otobüsleri, kararları tam bir ahenk ve 
Salon yolcu. peremecilu intizam içinde tatbik etmek 
yolcu. biletlerine telgıaf üzere şimdiden tedbirler 
makbuz/arma mektup zarf· ~lmakda v_e haztr/Jklarmı 
!arına birer kuruşluk pul ılerletmekdır. .. .. .. A 

yapıştırılması için icap eJen Yu~arıda ku~uk hulasa 
tet:Jbirleri almak ve işleri lar halmde a/dıgımız tay. 
yapmak üzere yukanda ya ı r~recilik haftası . f~a/iyeti
zı/J komite tarafından; içine nm: bu sene eskı s_en:Jere 
bu müessese ve teşekkül nazaran daha şumu/lu ha· 
/erden de birer kişi alan r~ketli v~ harJJr~t/i olaca
tali bir komitt; teşkil ed;. gma emın bulunmakdayız. 
lecektir. Hava Kurumunun geli

H:ıftanrn devam ettiği rini arflrmaya bugün her 
günlerde bıilün esnafm ti· zamandan çok ihtiyacımız 
caret erbabınm satışlarda vardtr. Yarm bu ih tiyaç bir 
satışm değerine göre. T - 10 az daha artacaktJr. Mazisini 
kuruş' kadar saldan eşya unutan milletler gibi istik. 
üzerine tutkallı makbuz halini düşünmeyen mill~t
yapıştmlması suretile de leri de Husran kovalar ve 
bir kısım varıdat temini yakalar. yurddaş: Tayyareci 
k.ararlaştmlmışltr. lik haftası Yakl1Jşıyor hazır 

Üç saattan faıla süren 
bu ziyaretten sonra gelen 
Başvekil Doktor Refik Say · 
damla beraber toplanan hal 
kın içten sevgi ve saygı te· 
zahurları arasında okuldan 
ayrılmışlardır. 

Üç. Umumi 
Müfettişimiz 
Ve Valimiz Aynca 31 llğustos pa· ol. Vaıifen kendi hesabma J 

zar günü Gü nrük önünde veya bu mikdarda bir te· Geçen hafta Artvin ve 
deniz spor/art ve hareketle- l erru yapmakltJ bitmez her Rize mıntakasını teftişe gi 
ri yapJ/ması için bir prog- rastgeldığin yurddaşa da ha- den sayın Üçüncü Umumi 
ram hazırldmak ve tatbik vacı/ık hakkında dılintn dön· Müfettişimiz Nazif Erginin 
etmek üzere. D~niz Komu· düğü kfJdar fıkir ver onla- Rize yolile avdet etmekte 
tanı yarbay Necatinin reis· rıdll senin yürüdüğün yrJ· olduğu haber alınmıştır. 
fiğinde spor Bölge llsbaş- da yürüt. Valimiz muhterem Naci 
kanı Hüseyin llv,1i llker, Yurt işi, vatan işi, millet Kıcıman bu sabah Üç. Um. 
Gümrük Tabur komutam işi. Hamiyet. feragat ve Müfettişimize mülaki almak 
Salafıattin Kükner, iskele fedakarltk işidir. Bu mezi- üzeie Ofa hareket otmiştir. 
komutam binbaşı Edip, Em · yetler Tür~ün en bas Va· Umumi Müfettişimiz ve Va· 
niyet müdürü Hami Konu- stflaTJdtr · -= timiz Of ve Sürmenede tef· 

ra!p, liman reisi. Liman Al T bl tiş ve tetkiklerde buluna· 
işletme müdürü Mustafa man e İğİ caklardır. 

Hariciyesi 
Ne diyor: 

Berlin 15 ( A. A. ) -
Yarı resmi bir kaynaktan 
bildiriliyor : İngiltere ve ' 
Rusya tarafından Türk top· 
rağında hiç bir emelferi ol· 
madığına dair Ankaraya 

yapılan müşterek dekl~r~s· 
yona dair Atma~ harı~ıyae· 
nezaretinde şu cıbet muş 

hede ediliyor ki: Molotofun 
· asın· son Berlin ziyaretı esn 

da çok salahiyetli ağzından 
çıkan ve azami derecede 

sarih ve müspet vesikalara 
dayanan deliller vardır. Bu 

vesikalar, Türk toprağı üz.e: 
rindeki Sovyet emeU_erın~ 
reddedilmez bir tarzda ıspa 

etmektedir. 
Eğer Sovyetler birliği 

h. b" b'' le emeller ıç ır zaman oy • 
beslemediğini zannettirmege 
uğraşıyorsa bu zamana uy-

k b. ha-maz gibi en soğu ır 

rekettir. .. 
·•· · Tur· Sovyetler birlıgının, 

kiyenin bazı mıntakaları 
hakkındaki emelleri hala ve 

daima kremlinin genişleme 
h · A • t' ·n ayrılmaz arıcı sıyase ını 

k·ı tmek· bir parçasını teş 1 f 

tedir. 
Eğer İngiltere, Türkiye· 

d k' Sov· ye karşı Ankara a 1 • • • • 

yetler birliği müınessılınıo 
yaptığı tarıda bir dckleras· 

h 1. d ise yonla tesaoü t a ın e . 
Karasu, Sahıl sıh 'ıiye bas Berlin 13 ( A A . ) - Feu. _.,.. __ 

==-==~==="""----===========----"'""--" kala, e tebliğ ıcrde de bildirildiği _ Nişan 

Borsada Sovyet Teblig ... i veçhile oıiesa ve nikolagifte aı. 

• d b .. yük bır buna Almanya a u 
. f ı aıamak ta ehemıyet at o un . 

ve fakat bunda bir taa.bıye 
.... lınektedır. 

Fındık Piyasalar1 
İki günden beri fındık 

fiatlarında ani olarak bir 
düşüklük hissedilmeğe baş· 
lanmıştır. Buna birinci se· 
bep, piyasaya fazla mikdar. 
da malın arzedilm'esİ ve ar · 
zedilen bu malları, talebin 
tam karşılayamamat11 • 

İednci sebep de, kara ve 
deniz yolu nakliyatının bu 
güne kadar muntazam bir 
şekilde işlememesinin fındık 
fiatJarının tereffuuna mani 
olduğu alakadarlardan yap
tağımız tahkikattan anlaşıl · 
mıştır • 

Bugün Bouada 1941 

Moskoua 15 ( A. A ) Al. 
manların rusgagı istila et tikleri 
zamandan beri ağır zayiat 
verdiklerioi gösteren ra · 
kamlar dün neşredilmiştir. 
byulara gore bir alman tank' 
kolordusu imha edilmiştir. 
21 tümen, 1yarııından faz· 
lasını kaybetmiştir. 

Almanlar, imha edilen 
kıtalarının yerine diger kıta. 
lar getirmek için müşkülat 
çekeceklerdir. 

Mecmuunun yarı11ndan 

fazlasını kaybeden tümenler 
arasında 5 tank ve 5 hücum 
tümeni vardır. 

İnglliz ha va 
bombardımanı mahsulu kuru değirmenlik 

kabuklu tombul fındıklar Londra 15 ( A. A . ) 
27 kuruştan 2 ~.S kuruşa : Cuma geceı1i almanyaya ya
kadar ve 1940 mahsulu tom 1 pılan hava harekatına 300 
bul _fındıklar da 24 kuruş · I iohiliz bombardıman tayya. 
tan 25 .. kur~şa kadar mua. resi iştirak etmiş, bunlardan 
mele gormuştür 1 12 . d"" . t" - · sı onmemış ır. 

C. H. P. 
G~nel Sekreterliğinden: 

· Önümüzdeki ders yılı için C. H. Partisinden yardım 
isteyen talebeler tarafından vaki olan müracaatların tct· 
kikine baılanılmış olduğucdan bundan ıonraki müracaat· 
lar hakkıada ma~mol• 7apahaayaçaktır • 

man kıtaları tarafından çer.ıri/. 
miş ae mühim mad•tt hau%nll 
zaptedilmiştir. Diğer bölgelerde 
harekat muua/fakigetle dt: vam 
etmektedir . 

Kiymetli C Müddeiumumi 
muauinimiz Ce(·det Sukaı'ın 
mezuntn bulunduğu Rizede ni· 
şatılandığı memttunigetle haber 
iıllnm rştrr, Tebrik ederi%, 

manevrası goru ---

Sovyetler 
kanlı zayiat 

Aşağıdaki evsafı haiz 
olanlar 

vermişler. 
A A ) Alman 

Berlin 15 ( · ' d 
11 

ta• 
l d- anı durma a 

kıta arı uşm d' Sauget· 
kibe deoam etmekte '~·/erdir. 
l k lı ayiat oerm ış 
er an E 20 bin eıir 

J d 11 1 k 1 1 Şimdiye kadar fer ilerligen 
On armaya QÖnÜ Ü 0 OrO Q lnlr ar alrnmıştır. Maıo/. krtolarmı 

kıta/arımız, souge 1 dar bir 
1 a k l 'k k 6 8 .e h ı'z t ·.,fer ve - nS er/ an unu - U evsaı I a muhasara e mı., k • ha elmİf• 

mucibince 18 yaşını bitirmiş olanlar jandarm1 komutan- sahaya sikrstırara ım 
olup henüz ilk yoklaması hğtna müracaat etmelidirler -~ertl.ir. :=:=--~===== 
yapJ/mamış ve sımfı tefrik Günün İzleri 
Edilmemiş olanlar . d k 

2 - Ordudan veya ja Köylerde Fın .. ,· setı,ı'ndı'rdi. Müı· 
ndarmadan ayrıldıklarr müd · 
det iki seneri ve keza yaş Fındık fiyatlarının yüksek olması hepı~ı: üksek fiyat, :ıa· 

tahsilin alın terini pahalıya sat,.ı.ısı demek o y 
la.J 28 zi geçmeven er ve zari bir göraşten ileri geçemiyor. . ,.Jilerı lıakikr 
· b / · d her fırsatla hımage • h kk ·ı un JŞ ar , Korunması ıcap e e•, ue , J'ğ'rıderı a ı a 

3 - Ordu ve jandar müstahsil "Küçük Çiftçi,, bu günllü fiyat yakse;c' ' 
madan ayrtldıkları müddet en istifade edemiyor. - . r~. neticesi olarak 

Müstahsil mali uazigelitıin mıuaadesı: ıgdııı-kka-nlarırıa pek çok iki seneıi geçmeyen b kil kay f drlını daha kurutm'Jdan üçer 1tier ° Kt dükkanla· 
gedrkli/er • :şnağı fiyatlarla ıatıp günlük ihtigacını kar.şıl~gor.ark°JarınJa ser· 

4 - Ordu ve jandarm rında fındık alan bu fırsatçılar g~l~ız de~ıldırk 40 kıırustarı sa
aian ayrddıklarJ müddet iki magcdar ticaret kurtları vardır, Pıgasaga ıner~ . işe karışmasile 
seneyi ve yaşlan 28 zi geç tılacak fındık bu ikinci ve ı1çfind dereced: dhe~;;11 dinden çık· 
meyen ve Gedikli erbaş/Jğa yü&de elli, bazan G ltrnıs noksan fiyatla masta s 
talip olan ordu ... ve jandar mrş bulunuyor. . .. 

6 
.
1 

k. ı ·nün değil mutavasııtla. 
Borsa fiyatları, netıce ıtı arı e oy u h . t'nln kökle•· ma sınıf erbı şlllrı. v '/ 'l'k. wi nrge ı .. 

rın isti/adelerirıi temitı edigor. l\.OOperatı çı ı .. / f bütün ııu• 
5 - Orduda taehhüt J k ile b ·ı ,_ ı · bıı hadise maa ese 

mui ile O'iaaan a a 1 ece1e 0 an k•katle karşı kar. 
ettıkleri mücdet bitince Tem 
dit/erini jandarmada yapma 
isteyen Gedikli orbııl•r . 

zuhlle göz ününd6dir. Ve biz serıelerc~ bu acı /ıa ı 

şrga "'"""-:ıcaı1• • Fahri DoruK · 
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Kiralık Motör servisi \Çimento satışı hakkmda 
Eksi 1 t m esi \ Fiat Müra.kobe Komisyonundan : 

Milli korunma kanununa muhallif hareketle
rinded dolayı mahkum olanlar 

Asliye ceza kararı 

· ı Ticaret Vekaletinin 15 -7-1941 tarih ve 76-5585 Eus: 248 
Trab .. 0 • Sahil Sıhhiye MerkeLİ Tabibliğinden : sayılı tamim/eri berveçhi ati ilan olunur. Karar: 150 

Esu : 249 
Karar : 1~1 

' 1 31 5 3780 numaralı Milli korunma 1 - Trabzon Sahil Sıhhiye Merkezinin Deniz ser. - - -1941 tarihinde mer'ivete giren 4010 konuounn mub lif hart'ketten suç· S780 numaralı Milli koruama 
karıuouna muhalif harelı:etten ıuç· 
lu olup J 1 7 ·941 tarihinde tevkif 
edilen Trabzonuo Ayafilbo mahel
lesinden lı:ahvecilik!e meuul Ya· 

ı ı ı ın 6thtr seferi 2 lira muhammen bedel mukabilin· sayılı kanunla vazedilen istihlak vergisi dolayısile mem- lu olup 11 .7.941 brihinde tev~: il: ıenelilc lciralag•caiı motör işi 1.> ıün müddetle leket dahilfnde imal edilen çimentolartn toptan ve pe· kif edilen Trabzonun Muhittin 
açıi eA:siltmeye çıkarılmıştır . . . Şfll satış fıatları aşağıdaki şekilde tesbit edilmiştir. ;nahalleıindeı? Mehmet ve Mıhrj. 

2 _ Aluoalclcat temi11at bedelı 45 lıradır. Dökme Torba içinde yede:ı doğma Kuru kahveci 13.05 
j Elcıiltme 25 a;astos 941 pazartesi giinü saat 15 a) Normal Portlan çimentosu 16. 20 ]'J. 17 doe-umlu HaHı Ôzbayrak'ıa meş· kup ve Gfilüzardan doğma 1814 

doğumlu Salih Erolun meıhul 
S hh 1.1 k b · b 

1 
Çabuk serti n '{) 2 17 but suçlar karıuouna tevlilten ve .ı,. iılcel• catltlesi11de lcain Sahil ı iye mer ezi ınasın· 1 , esen rort/and 19. 2ı 2. 11

• çımentosu (SM · ) vicahen yapılan duruşm11ı sonun· ~. ı•pılacalctır. ' upersıman 
suçlar lanununa tevtikan ve vi· 
c1hesa yapılın duroıma11 ıonunda 
Fiyat Murakabe Jıcomiıyoauaua 
Riya1etinin if adeıioe göre çif ve 
çekirdek kahvenin kilosunun 16S 

., 2 ç· da Fiyat Murakabe komisyonu 4 - /stegen/er 6u işe ait şartnameyi her gün ~a· 1 .h. dı - . ~mento satış şartları hak/unda 12-3-194 l riyasetinin 11.7 94t 2'Ün ve 166 
/ati ~ıltlaige Merlcezinde görebilirler. arı rn ~n_ lfıbaren mer'iyete giren diğer hükümler ay· numaralı tezkeresine göre çiıt 

j - /stelclilerin Trabzon Mıntalca liman Reisliğin· _n_e._n_c..;,;a;.;.rı;;,;;d;.:.ır;.,,:,.· -------------------1 Jcabvezin kilosunun 165 kuruşa 
ce tasdi/eli elıliget vesilcalan fit muvalclcat teminat mak· T 1 · d ve kavurarak öğüomüı halis kab 

kuruş lı:adar satılmaaı icap eder· 
ken suçlu Salibin 650 ve 700 ku· 
ruştan kiloıuea sattıfı kendisiniıa 
hazırhlc tehkatın:Jaki uralı ıkrarı 

6ııalarile 6irlilcte tayin olunan ıün ve saatte Sahil Sıh. ar a icar temdi i veoin kilosunun iki buçuk liraya 
ı..ıne Merleıintle toplanacalc lcomisyonrı gılmeleri ilan B J d" E kedar sntılmıısı ic:ıp ederlı:en ıuç· "~ e e ıye ncu··menı"nden .· k L h · ı:ı ._,_ ô b k' o olan•r . ~-4 lu uru ıı;a vecı .~aıı;ıı;ı z ayr\ ı 

Değirmenderede Belediyeye ait zülmua suyuna ö~üomüş halis kahvenin kilosunu 

mseşru~. t~rlarıın bir senelik icar artlrm~sı 19 - 8-911 ıo liraya ve yara yarıya mahluk 

ve dinlenen şahit Mushf a Tama· 
ııa. ifadeaiy!e sabit olmuştur. Suç· 
hı Sılıhin bir kilo lı;abvcden te• Yol inşaat eksiltmesi 

Çoruh Nafia Müdürlüğünden : 
ı - ( 15000) lira bedeli keşifli Hope - Karı yoluouo 6

5 tael tllemetreıtadekl heyelhın tevkırı için lnşı edilecek isti t 
~ınrlarile tıbrlltstıo tamiri işi yirmi bir gUo 'ılllQddetle ve it 08

1 urf ueallle ekllltmeye çıkarılmıştır. epa ı 

ı .. Eksiltme 1 Eyi Ol 9j l pazartesi gOoQ saat 15 de Ço 
Rafta MQdQrl<ltQ datreılnde y1ıpılıcaktır. ruu 

s .. lıteklller evrakı fennlyeyl Çoruh Narlı MOdQ 
1 okuJablllrler. r oeoade 

.ı .. lıteldiler bu i?bl loşaatı yapaıış olduğunu 
1ikı11 batlsyarak ihale eanQodao Jaukal aç güo ev ~Osterlr ve 
ile VUAyete mnraculla ehliyet vesikaları nlmaı ve bir istida 

S •. lıteklller 1125 liralık muvakkat temı~:t m~ktaıidlr. 
fa baaka mektubu cari seneye alt Ticaret Oduı akbuıu ve. 
ebllJel t11lka ile tekllt •ektuplarını ihale gQnQ makbuzu ve 
'41 ,.urtHl ınoa 111t 14 de eksiltme ko 1 olan l Eyıaı 
te1llm edecektir. Postada olan gecikmeler kmbsyoou Rlyasetioe 

il uı edllmez. 2-4 

Telgraf direği eksiltmesi 
P. T. T. Müdürlüğünden: 

1 - Değırmendere mevk' dı 
kıdar telgraf hattı güzergahı un,. en . Kopdağı dibine 

dl k · na ıstesı müc·b · ve tevzi e 1 ece 460 adet tel f . / mce nakıl 
ye konulmustur. gra d1reğ/ açık eksiltme· 

2 - Beher direk nalc.'J ; ; 
liradır . ç n muhammen hede/ beş 

J - ~uv11kkıt teminatı } 7 . . 
4 - Eksiltme 23-a 9"l '2 '"~ ellı kuruştur. 

. - .. .., ta rthme mu·· d"f martesı gunu saat 10 da Trab p sa ı Cu 
de yapılacakttr. zon · T. T. Müdüılüğün. 

5 - isteklilerin l•ıskaca .. • 
dürlüle mür11caatlan. malumat almak için mü-

3-ı 

Posta Nakliyat 
eksiltmesi 

Erzurum P. T. T. Müdürl" ... 
1 - Haftada mütekabılen M ugunden: 

bir sefer ~ayı/mık üzere beher se~~,:e;er ve gidiş geliş 
iıledill muddetçe lcamyon /lfemedi(Ji 000 kilo ığır/ilclı 
ve lııııkla nılc'1vat Y•Pmalc ve H zaman/arda arab 
Eleşglıt, Kaııl<öse. Diyıdm, Bauzı:s~n_lcele. Horasana 
/erine uırb·mık ve buralardan Posta·,, uıbahan meı/,.e;. 
n• g6te lüzumu lcıdar kamyon ka ıp ver nele ve bu 
I • daimi surette h•zır bulunm•/c '?}Yotııet ve diğer v•sı 
• ·l .. ..e aahhüt · · .. -"er•m etmek ıartı e lrın hududundaki B . bır sene 

•He Erzurum mer/cezl ıra1md11 ihdat ed·ıezırg8n merlce· 
•ylık muhammen bedelli mü/ceffel ı ecele 3JOo lira 

M ü t 15 Pastı ~7 8 r•ıı•mba gun ~aa de Erzurum p T - -911 
lh•le edilmek üzere 13-B-J4, den · . · T. Bin11smda 
mOddetl• ve kap•lı zarfla elcsiltmey ~tıbaıe·ı 15 gün 

2 - Taliplerin mezMr gün" e . onmuştur. 
/ t kl"f ue ıhıle z bir sıat e~v• • / melctuplırım k . amanından 

••'•" ve 2490 No.lu kanunun .J2 o~ısyona vermiş ol· 
- tevfikan /cabeden vesaikı muht ?cbı maddesi hükmü 
... -r I evı ulun /. . 

J - 'em natı muvalck11tesı j' . ma afi Sflrttır. 
4 - Diğer $eı~iti anla »ık !iO ltradır, 

•lmak /st•yenlerln Erzurum p 7 ~e daha fazla izahat 
11Dn mDracaatları illı1 olunur : . Mıidürlüğüne her 

Fındık fiatlan 40 kurı-~ -
Kooperatif bu fiat U~er· d k~Ş 

30 k ın en do Ba,ına uruş avan . 
FINDIK TARIM SATIŞ l<OOPE~ Verıyor •. 

Fındık T11rım Sıtıı Kooperat ·ı: A TlFlNDEN 
Kekleri tombul Fındığa 40 Si 

1

1
1 ~'lale/arının teslim· 

1 ..l,A ~ 1-
1 

Vf. ıJn<fJAI 38 b IMtletn ııauı•• J", '"inci /Jıdını lmd'ğ J . irinci 

-~il ıl-'illlt '""' 7~ ırıar :. .. ı 3 kuruş esaı 
"•'felfl illa olunuı. 

alı gunun k d Ö"'Ünmüş kahveoin kilosunu da e a ar temdit edılmi~tir. "' d" ·L T. ~ beş liraya sattığı keı; isinin ııı;· 
min ettiği 2'ayri muhik menfaatın 

535 kuruş gibi pek. fahiş bulunma· 
ıı itibariyle barelı:etine uyan 3780 

aliplerin teminatı muvakkata mskbuzlarile ayni rarı ve dinl~neo şahitlerin şaha· 
gün ve saatta encümene müriJ,/:aatlafl ilan olunur · dctlcriyle sabi~ olmuştur. Suçlu 

Du•• kka• n ı"car artlfffiQSI Habı kendisi çiğ kahvenin xilo 
sunu tanımadığı kimselerden 650 

Bel d. E d ve 700 kuruşa lı:adar satın aldıkı 

numaralı Mılli Korunma kaauauDu 
de~iştiren !12 ve 59 üncü madde· 
lerinio birinci fıkraları btlkOmleri· 

e ıye ncümenin en : •- d" k 
yolundaki müdaraaaı ıı;en ı av. 

.Belediye akaratmdan pa1-k yamndeki 2- 1 numa· linde kaldı~ı klbi miidafaa velti. 

ne tevfikan kendisiodeD 600 lira 

ağır para cezası alınm11ına ve 
2 esne m~dJetle Giimüıharıe Vi
layeti merlcez lcozaaındı ikamete 
meçbur tutulınosıoa ve elde edi· 
len ve suçun mevıuu olan ve e•a· 

ra/J tütüncü kulubesi ile Çömlekçi yokuşundaki ( 16) Ji Avukat Fevzi Uysal tarafından 
r.umaralı dükkanm mayıs 9;J mali y//ı gayesine kadar serdedilen müdafaa dahi varit 
I ve suçlunun masuııiyetiı..i istilzam 0 
an icarla,, {15) qün müddetle açık ar/ırmağa çıkan!- eder mahiyette bulun uamış ve 

mıstJr. llrt1rma 26-8-941 sah günü Sl!lBf (15) de icra tcmil edilen ğnyri mulıik men 

edileceğinden taliplerin teminat makbuzfari/e ayni gün faat ise normal fiyatın üç miali 
ve saotta encümene müracaatlari ilan olunur. 1-4 nisbetıode pek fıız.la bulunaıuş 

net dııires(ode buluDan I kiJo 400 
gram kahvenin muııderuiae ve 
yine mezkOr kanunun 63 üncü 
maddeıi mucibince kat'ileıtik.ten 

sonra masarifi suçlu Saliha ait 
o)mak ve yirmi bef lirayı il!ÇCDe• 
mele üzere işbu mabkOmiyet ltı

rarının neşrine ve meyltuf k.ıldıtı 
müddetin dahi Türk. ceza ltanu· 
nurı 19 ve 40 inci mııddeleri mü
cibicce ic•ayı mabsub11ne ve bırç 
tarifeıi kanunun 50 ve 52 ieci 

Dükkôn icar artırması 
Belediye Encümeninden : 

Belediye akaratından Dibağhane koprüsü başmda 
ki 11 numaralt dükkanın bir senelik icar arttrması 19 8 94 I 
safı gününe kadar temdit edildiğinden taliolerin teminatı 
muvakkata makbuzlarını hamilen ayni gün ve saatta 
encümene müracaatları ilan olunur . 

Pazarlıkla arpa ve saman alınacak 
Belediye Encümeninden : 

Tanzifat har.vanlarmm ihtiyacı of 'in (5100) kilo 
a~pa ile (2500) kilo saman pazarlıkla mubaf aa edilece
ğı_nden, taliplerin salı ve cuma günleri saat 15 de en· 
cumene müracaat/an ilan olunur. 

Pazarlıkla bilet yaptırılacak 
Belediye Encümeninden : 

Belediye otobüsler ı Soğuksa servislerine ait gidiş 
geliş biletlerden (5000) adet pazarlıkla tabetthileceğln
dEn talipler/rJ salı ve cuma günleri saat (1 !J) dtJ encü

_mene müracaatları i/fı11 olunur . 

Tütün nakliyat eksiltme temdidi 
Artvin inhisarlar başmüdürlüğünden : 
Kııpala tezayQt ve tenakus olmak üzere Artvin • Borçka, 

;e Ardaou9 anbarluuıda mevcut rns bin kilo yaprak tatnalerhı 
il~~JOola Hopa ambarlarıon ı . eylQl 941 de bnşlamak ve 31 • 
d eınn 941 de bttlrme't Qzere nakliyesi 31 · 7 - 941 tarlbln
ta~~lltlbırea 15 2no ınQcJdetle açık eksiltmeye konulmuş velakln 

ıubur etmedlğladen 10 gOn daha temdit edilmiştir;. 
~O k Tllllplerln 23 .s. 941 cumartesi gnon saat 15 de 247 lira 
- UrUf teminatı lllUV11kkate ile mllracaat eylemeleri ilan Olunur 

İlan 
TrabıoD l 

ın b ora aıemurlu2undan : 
bw r orçtan dolayı ipotekli 

U•aD ve 1atı it 
•e Jeaaiali J e ·~ mq lrrer olaa 
daa taaaaaa lllı vılı:uf tarafın. 
t lQa liO() l" lı: 
•k4ir edU M ıra ıymet 
. de eD llbiddiD maballe-

ııD Yaltj t 
rib ve 9 apuıauD lllırt 933 ta 

•11111araııada it 
tarafı tahtac ayıtlı ıat 
· 1'8• Perıa t' ıı ıo1 tarafı H . D ıa bane. 
b . •111ıkyaa A t• •. 

a11t11 ve bıbçeıl r ın ıa 

teminat mektubu tevdi edLle:-eltir. 
fpotelc aabibi alacaklılarla diter 
alakadarlarıo ve irtifak hakkı 
1ahiplerinio gayrimenkul üzeriDde 
ki baldarıoı hususiyle liıaiz ve 
masrafa aair olan iediılarıoı iıbu 
ilin tarihinden itibaren 15 gün 
içinde evı alu müsbiteleriyle bir· 
likte memuriyelimize bildirmeJeri 
ieap eder akıi takdirde bak ları 
tapu ıiciliyle 11bit olmadıkça H· 

tıı bedelinin paylaşmaaından ita. 
riç kalırlar. Gösterilen günde 
artırmaya iıtırak edenler arttır· 

olduğ'uodan suçlu Hai:kıaırı hn· 
rak~tio:ı uyan 3780 tıumarnlı milli 
Korunma kanununu de2'iştiren 

32 ve 59 üncü maddelerinin bi· 
rinci fıkraları hUkÜmlerine tevfi 
kan kendisinc!"n 500 Jira aj!'ır 
para cezası alınmaaırıa ve iıti seoe 
müddetle Torul kaza11 merkezin· 
de ikamete mtc':>ur tutulmasına 
ve elde edilen ve ıuçua mavır.uu 

ol~n ve emanet daireıindo bulu. 
nan maa dara 7 k.ilo 600 gram 
lcabveain dahi musaderesıoe ve 

maddeleri mantukunca 850 lturuı 
mahkeme bareının da lteadiıiodeo 

tahsiline temyizi kabul olmalı: ııze. 
re karar verilerek C. Jd. U. Mua· 
vioi Ruchao H Kutengin huıı:aru 
ile euçlu Salih Erol~ tefhim olun· 
d u • 12 - 7. 941 

yine mezkOr kanunun 63 ocü mad· 
desi mucibinco kot'ıleşliktea ıoa· 
ra masrafı suçlu Haltkıya ait ol· 

Hılı:im 508 mak ve 25 lirayı ır•Çme nck üze· Katip 
A Tok.malcçı Cemil Bilaaaa 

re işbu mahltOmiyet kararının neı· işbu hüküm yükıek temyiı 
rioe ve ıaevkuf kaldıtı müddetin mahkcmeıi 3 üacü euı daireainia 
dahi Türk ccu kanuoun 19 ve 

23 7 941 ıüo ve 6374 t:-489 aaydı 
4J inci ma{ldeleri m 'icibioce ic· ilimiyle taıtik edilmek ıuretiyle 
rayı mabıubune ve harç t1rifesi. lı:atileımiştir • Hikim 150~ 
kanunun 50 ve 52 inci maddelcrı Cerail ÔzbilH 
maotukuoca 850 kuruş mablceme , ______ ..;.:.,;,, _____ _ 

harcıoın da kendisinden tahsiline Kadın tahs"ıldar 
temyizi kabil olmak Ü7.ere lı:ınr 
verilerelt C M. U. M1111vioi Ruc 1 k 
han H Kuteogin huzuru ile suçlu Q lnOCa 
Halı:lcıya tefhim olundu. 12 7-941 
Kitip Halı:.im 506 Hava Kurumu Baş. 
Ali Tokmakçı Cemil BilmlD kanlığından : 

lıbu büküm yüluek .te~y!z 
mabkemeai S üncil ceza daıruınıo Hava lfurumuna 30 lira 
28 7 94/ gün ve 6S75-6487 •• aylıkla bir kadm tahsildar 
yılı ilamiyle tastik edılınek ıure· almacağmdan talipleıia /(u. 
tiyle lı:atileşmiştir · 6-8-941 

Hakim 1505 rum başkanliğma müracaat 
___ .;__ ____ _::C:e:m:il_O~z=b~il~en _____ e_t_m_el_e_rı_·._ ........ ____ ı_~ 

Kireçhcne yolu tamirat eksiltmesi 
Vilayet ·daimi encümeninden : 

Trabzon - Klreçbane yolunun 9 -1- 65 - 9 -1- 815 laol 

l · .. nd .. kl 42 60 metrelik şosa k.ısmıoıa euıh tamı. kilo metre erı uaoı .. ~ 

il ( '>8t3) Ura 49 kuruşluk keşif bedeli nzerlnden 21 ıno ratına a "' .. 
mllddetle açık ekslltmeğe konulmuştur. 

Muvakkat teminatı (212) liradır • 
EksUtme ; 3 . 9 . 941 tarllıioe çatan çuşamba jOnü 1aat 

15 de Vilayet makamında t<ıı>lanacıık olan dcıiml oncnmemlnde 
ihalesi yapılacaktır. Keşif ve şartnamesini görmek lıtlyealer her 

O '·alemine ve tolip olaolarıo munk.kat l•mlnıtlırUe glln ene men " , ' 
meıkO.r gnn ve saaltııı. eacllmeme mvrrıcaatlan. • 

caa şartname•:ni okumuş ve ın . Elb'ıse ve şapka yaptırılacak zumlu mılümat almıı ve aunları 

taınamen kabul et.oiı ad oluourJar, • d 

ya• Bedroı ver Yle .a~kaıı Mir. 
'le lt&Dıca b . 

Ve ba!ıçeıi \ e h 8Deıı 
·ı 011 tarafı t ·L· ı e •alıdut ve bil arı~ı aın 
d·ı en liıt lı:atta 

ı en J•pılaııı il d . ta 
bir abdeaaDe ve :.~ ka bır ıofa 
iki ..oda ve bir m 'f lı:atta bir abır 

U a Ve L._ı 
••neyi aaüşteaıil 1 auue 
· Ye e elı:trik 111atıo1 lııavi bir ba b . te. 
hiıaede 7 b" . P ••eıaıD 16 
ı. ••llfa .... ~ ... l., 30 rün •lldtlet. 

... arı ••ıtır. 
Riri••i arttı ••la ıı.ı .. at 1 ....... 16-9-941 

dar 1'rabaoa . ' dea lS e k.a 
d 1•ra daireai illi 

a Japılaoaktır. Artbr onun. 
•eai 22-8-ıu •a t•rtaa. 
dıD itib 1 PIZarteıi lilnün 

lıreD 138-769 
her\eıia liteb'f , .. Dlllllara ıle 
A 

1 •e11 ıçıa L rttıraıra iıt· L • • •çıa.tır. 
ıraıı; ıçın ille 

!~~lı kıııaetia JOıde 7 5 
1 .·~~· M... .,., ,.,. llilll t..ı~ "'~-· 

.... "!1111&•111 

iirinei arttırmada .n,üıen pey Belediye Encümenin en : 
•ubamm~n lcıymetio yüzde 76 İDİ Belediye Z1tbıta amir ve memurlarına mabıuı 12 kat elbl· 
bulmadı~• takdirde en çele artı. 11 lle 12 adet şapka imal ve mllbayııaaı musaddık ıartaamell 
ranıa taabhüdli baki kalmak ize. dalreılode 18 glla mQddetle açık eksU,tmete kooulmuıtur. 
re arttırma 10 gün dııha temdit l _ Eksiltme 22 Ağustos 9U Cuma enou saat lfl de B• 
edilir. 10 rünüD nihayeti olan Jediye e:ıclmeolode icra oıunacakıır. 
2ı.. 9-9U Cuma ıünü aynı mevltı 2 _ Elbise ve şapkaların muhammen bedeli, belleri (-15) 
ve 11alte yapılacak ikiiıci arttır liradan (6i0) lira olup eksiltmeğe iştirak edeceklerin bu mubım· 
mada aürülen pey yüzde 75 iai bedel Qzerlnden yUz:le yedlbuçuk beaablle (40) Ura 60 ku-
tecıvüz ederae mü•teriıi üzerinde men kkat teminat vermeleri Ye lbaleyl mQteak.ip ıumı oa• 

v ruı muva Qld bırakılır bu miktarı bul21azn ır · b illD içinde işbu teminatları ilıale bedeli QzerlDdeıı 1 • 
tış 2280 nuıaır11lı kaoun hüküm 0!ıeşı iblftğ ile mukavele ~kteylemel~rl mecburidir. 
lericıe tevfikan rcri bırakılacağı 3 _ Bu elbise ve şapkalara alt şartname Oraek.lerl Btle-
ilia olıuıur.. l bili 
__ diye 1811 işleri MüdUrlü~Oodea parasız a ıoa r. 

? ·---------• 4 _ Taliplerin yu~arda yazılı olduau nır• 22 Aauıtot 

G ld 941 cuma glloll 1&at 15 de temloall mu11kk.ata makbaalarlle •• 

e •I Ticaret oda11 kayıtlı olduklarını dair elaa nılkılırUı ~lr~dl 
.. cQ1tıaı ıaQrıc11Uırı U411 olqıaur • 6 -. 
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