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Bekir Süküti Kulakıızoğlu 

iDARE YERi 

Y eniyol Matbaası 

Trabzon 

• r--------
Cumartesi 

31 lci TEŞRiN 1942 
20 inci yıl 
Sayı2935 

Fiyatı 5 kuruş Telefon 116 
Salı ve cuma günleri çıkar SiyasT Gazete - Trabzon \... :J 

Fındıkkabuğu bir 
ihtikar konusu 

olabUirmi? 

Fiyat m ü r a k a b e i şl e r i s ı k ı 
kontrol altına alınıyor 

Kendi görüşümüzle : 

Patates buhranı! 
Patlıcanın taoeılnl, geçen 

Haeler 10 paredao 60 paraya 

F 
ındık kabupnun beher 
kilosuna, Belediyece bir 
kuruı satıı fiatı konul· 

du ğu, sayfalarımıza 
geçirilen ilandan ağrenilmiı· 
tir. 

Belediye Encfimeninin, 
bugilnkfi şartları gözönünde 
bulundurarak, tesbit Ye Hin 
ettiii fındıkkabuğu fiatları · 
nın, gerek ıatıcı ve gerek 
abcı için itiraz götürmez 
bir m deliyette görülmesi ve 
karşılanması liınadır. 

Çünkü, İaceleme ve he
saplama neticesinde ortaya 
çıkan bu fiatın, meşru v e 
normal bir kazancı da ihti · 
va etmesi, ne satıcıya ve ne 
de alıcı'ya bir itiraz payı 

ve yeri bırakmamıştır. 

Bununla beraber, bazı 
fabrikator tüccarların, fir · 
malarına yakıımayacak ıe· 
kilde, fındık kabuğu gibi, 
evvelce parasız, pulıuz da· 
iıtılan ve nihayet, fabrika· 
teruıı zekatı kabilinden fa
kire, yanındaki mDatahdem· 
ltrine peşket çekilen bu 
llıaddeden barılı bir kazanç 
çıkarmak istedikleri esefle 
duyulmaktadır. 

Fakir balkın yakacağını 
teşkil eden fındık kabuğunu, 
esas meığalesinden ayrı bir 
ticaret metaı halinde gör· 
meyen tüccarın vaziyetinden 
filpbe etmek yerinde olur. 

Her feyd~n evvel fındık 
ticcarı, fındık kabuğu ile 
değil, içi ile meşğul olan ve 
her hangi bir tesirle, için· 
den kaybettiğini, dıııadan 
çıkarmaya yeltenmeye• ia-

Fiyat mürakabe işlerinin 
Belediyelere deni haıebile 
bir •iiddettenberi Belediye
ce yapılan kontrol ve teftit 
lerin ıon glialerde sıkı bir 
takibata müncer olduğu gö
rülmektedir. Bu günün en 
mülaim davası halini alan 

Ekmek mikdarı 
Üç yüz gram 
Yarından itibaren ekmek 

mikdarı şehrin ihtiyacını 
karşılayacak ekmeklik un 
mevcudu azaldığından üç 
yüz grama i dirilmiştir. 
İ"inci teşrinden itibaren ek· 
meklerde çocuk, büyük Ye 
ağır işci kaydı Belediyece 

kaldırılmıştır. Ekmek mik 
darı ıimdilik üç yüz gra a 
indirilmiş olup ekmeklik un 
şehrin ihtiyacına yetecek 
derecede temin edildiği 
takdirde bu mikdar ales 
ıeviye dört yüz grama çı

karılacaktır. 

Şantraç müsa

b kalan bugün 
Başlıyor 

Valimiz Salim Giln'ayıa 
bimayeleriDde, gazetemiz 
tarafından tertip edilen 
fantranç müsabakalarına 
bugün aaat 14 ile, Şehir 
Kulübü kütüphane salonun· 
da başlanacaktır. 

Etiket usulü 
aandır. Fiyat murakebe kontro 

Maziıi olan ve ticul ha· Iü talimatına göre satılça 
yatlarında, haysiyet ve ıe- ve piyasaya arzedilen her 
refleri üzerinde titiz davra· mllltn üzerinde etiket bu· 
narak, bu uğürda bütün Jundurulacağrna 'dair Bele-

• maddi· Yarlıklarııu fedadan diyece ysp.ılan tebliğata ay
çekinmeyen tüccarlarımızın, km hareket edenler hakkm
baıit Ye cılız bir kazanç da milli korunma kanunu· 
•eYdaıına kapıldıklarını dli· na q()re talcibat yapılacağı 
tünmek, onları yaknaca ta· öğremlmiştir. 
ınıyan herkesi üzer. [==~=---===,,,,,,,.,.,====== 

Kendileri tarafıadaa bi· Şu halde. gizliden, gizli· 
linerek, yapıldığına ihtimal ye beher çaYalındaD SO-l OO 

kurut ahadıiı şayi olan fın·· •ermediiimiz fındık kabuiu 
ibfiklrıaın, cahil, bir takım dık kebuiu ıatışlarun ih· 

tihir çerçinıi dahilinde 
P,ostab&fı'Jann gayretkeılik · mutal~a etmek iktiza ede 
lerindea doğduiu akle daha 

cektir. yakın gelmektedir. 
TCiccarlarımızı uyaaıklı · 

Eier bu böyle iıe, tüc· 
öa da•et ederkea, kucli 

carlarımızın adları, firma la· • 
n bakıız yere lui&lkıa dilia· namlarına, Poatahaııların 
ile dolaşıyor demektir.. yaptıkları itleri daha ııkı 

koatrol etmeleriai •• fındık 
Hllila, ıutlur ki fındık· kahuju yüzinden nalaot her 

kalluiuaa konulaaı fiat.tam 
haaıi bir hacliaeaia zuhuru-

•e yeriade bir fiattır. Ba· aa mani ol•alarnn iıtiyor Ye 
•a ticcarın, mlateblikia bir 1'ekliyoruz. 

'. ıey demeye hakkı yoktur. ÇULHA 

ihtikirla mücadele işlerini lar ihtikarı önlemek için 

tcdvire Belediye kadrosunUll selihiyetli makamlardan ala· 

azhiı yfizünden ayrıca re• · 
mi ve ~ivil emniyet teşkill

tınn> da bu uğurda vazife· 

lendirildiği haber alınmıstır. 

Bu itlerde va7ife alan-

cakları araştırma emrile 
şüpheli gördükleri yerlerde 

taharri yaparak milli ko· 
ruom:ı kanununa göre taki · 

batta bulunacaklardır. 

Ekmekler 1 kilodan 
Fazla olmamalı. 

· kadar aldıkta . Bu ıooe Adaaa 
pıtheauıadan bıflıyuak tAaelial 
15 kuu,a da yedik. Pazmın ba· 
ııaı yedi baçuk, lspanıığın ki· 
loıaau 30 kuruşa da aldık, ııla
ba ne1la ne olacağı da henDı 

bellt değildir. Uzun soınn kı· 

sası dlter sebzelerde de şuur

Hl bir terertu devam edip ıl
diyor. Fakat şu patat sin, ba 
ıenekl ziraat seterberllttoe rığ

•en 25 kurnştan takarak SO.H, 
40 kuru a kadar azıtmuına 

ekıl erdire iyoruz ? 

Dlterlerine nlshetle patıte
ıln üzerinde dur ak Iaıımdır. 

Geçmiş harplerden blri•d~ 
dllşmaoını Rltn nlmıyn çalışan Üç gönden beri Beledi

yenin Yerdiği un esası üze· 
rinden fırınlarda mısır ek· 
eği pişirilip satılmaktadır. 

A•ııe ekmek kartlar bir millet; m0d9faa, hllCWlll, 
muit vern et vesılre derken ha-

lkinciteşrin ve Birinci yotmı patrıteıle kurtar ıştır. 

Ancak fırınlarda yapılan 

ekmekler sıklet itibarile bi-
ribirini tutmamakta, bir ki· 
loluktan iki, iki buçuk ki
Joluğa kadar ekmek çıkarıl · 

maktadır. 

Malumya ekmek nekadar 
b6yük oluna o niıbette çiğ 

Kanun aıle ekmek kart/an pntat s\ bol olan yerlerde 
dün sabahtan itibaren ma· Jlyecek buhrrnındım pek o ta. 
halle halk dağıtma birlik· dnr km·knlmaz. bir ıor kerşı. 
leri tarafmdan da,qıtdmeya eıode yı:lnız pıı.tat sle tebllkeJI 
başlanmış her ailenin nufuz eav ıı.k kabildir. Fakllt mevcut 
adedine göre bir ı.dsne ve- p tatesi, iştira edemiJ oler içla 
rilmekted/f. Ysnlız Trabzon buhran tufanı ekslk d ğlldlr. 
şehri icın muteber olen ai- B.:ıgno bir kilo pııtateel elind 
le ekmek kartları dağılma tutup eTlne gOttlr oler, mıthalll 
birliğine razı/mamış •lanfa· tabirile (kab11dıy1) sa71lıJOrl 

kalır. Bu itibarla, fırınl rın 
2eliıi giizel ekmek yapma-
aına müsaade edilmemeli, 
bfitün fırınlarda çıkarılan 
ekmekler yeknesek olm k 
üzere 1 kiloluk olmalıdır. 

ra verilmediğinde şehirde K&yUllerlmizio en k.ICUk 
daimi kalacak olanlar bu iıtıraiıo• •ahi kalp acıslle ağh· 
birlikl11re muracaat edip yaalardaa, bzan alarını dı 
kendilerini kaydettirmekte· berkesten enl bütin bir ıontll-
dir/er, · le arzu ecienlerdeniı. Ve buı•• 

B 1 bıyvıınını yOkleylp plya ayı, 
ayram maç .. rı gr.esnou gererekteo glrerkea 

Belediyemizden bu işi 
de bir disiplin altında. yii· 

• . . .. ıurur duyuyoruz. Fakat dll Dn
. ayra lD ~ırıncı gua6 I ell kl, patatesin kiloıuoa SS,40 

Lıs ler muhtelıtıle Kulüp· 
1 bt l•t• ' d kuruş Teremiyecekler yüzde 9S 
er mu e ı ı arasın a ya· dl p 1 d t k edl plyı rütfilmesini ve bu ıuretle ı f tb 1 l 3 r. atetes e s O • P • 

k f 
. . pı an u o maçını , - 1aya aaılf aozll getirmenin ıl-

Hal men aatının korunma· ıayı ifp kulüpler muhteliti A k 
· d 1 k yueti iptizale uğramıştır. rtı 

llDı temenni e ~riz. 8.!E ~._,hr. ··- _ b• afbl hallerde ha:I teyln Ct•• 

Bir zava1ll prof esorl 
Bi.ı A•Mlluh profeıOr, if • tırlıırdı, ı.11 ltlr " tetml• " aıa 

tiraeı " · Morgontn "a rahmet ı ztynde bir ,, ıatsaket" ••a111 
eluıtıeık ~lr bir lll••mazhkla ı 8 ıdlk. 
bir .. D•Ja llarltuı yıpmıf. Bu 1 ~u kadar ç rlk, h• clerıee 
herltı .. ı bogular .,. Erauua ııı ırı bir hDreket kartıaı••a 

ııraBIDIJ1 geldlğloi, hAtt8 geçtl

tlal IOtfc!o batırhyslım ? 

Mllltahsllln istihsal mevkii· 
le, müıtehllk mnkll arasındalr.l 
farkta bnyak bir 'ficdaoıııbk 

nrdır ? Oeçlm duhtıoı şiddet
le11diren bu mınazenesizlltl 

lc::ll tetlblrlerle önlemek lAıımehr. 

• • TllAJetl•l Tlrk nttıınaın dışıa zat n bacıka ee:r •• '-ekleaemeı. 
da bırnkmıt· Nlçi ? dlyecıkllalı 1 dl. •========-==-== 
luo11a snabı 7oktıır. Orijinal 'ı . 8lr ntuı. biti 1141•0 Mısır ekmegv i 
fifDDmek gayretllı, ek•eQlni 

1 
btrelıoı, fUD•D, bnoaa ellatlea 

karı baa1rık JlJea bizim " N11. detti, kendi öı Hlttlırıaıa kı- V h 1 
rettin'' bile bu . bdar tuhetlık hçlarıodın ılır. Amttrlkalı pro· 8 0St0 ar 
yapaıannfta . fesOr' dlaya laarltuı &lbl '-•· 

Fııkat bası kGnulu vardır ki nan da cahili ola-lllr; ama -lı, 
oıılar nıttlotle ••ka Japımftı kendimiz. diltea .taık n nılfe. 
Memleket m1ıseleleri b•alerdıo· yl pok tyl blleclerdealz. 
dır. BOIDD dlloyı or4ularıaıa 

Amerikalı prof PBöriln ne yurdumuza uldırdıfı. ıo••••lı
okuttutunıı, hangi bUgl Jel•• ·de 11 matı ıı kadar JıHlır 
da ilf~rıe111lş bir adam ol«tatuııu ııçıldığı , ellftb)arı•ııın kmhhtı 
lıllmıyoraz. Fakat ~u ••lfetloi gO! ft Ozd1D batka ılperl•llla 
ıordOlr.tf!ll ıo11ra, dofruıu bu kıılmadığı glalerdı bile, 'tlı 
noktada pelcde tlarmıt lıteml- bu toprnkları par~alaauık lıteJell· 
yoruı. ÇD•kO profeıOrlljOn lerhı k:ııf •larını pırfılı•ııtıt. 
ili• ıdamı olmaaıa blrJncl fil · Ba~kn mllletJeri• korkatllll 
tı elıtıllyettlr. Kafataaıaıa içinde 1nreklulal 111 gibi erit•• •Ot. 
fikir ,.,,... pıl,JlfO tıflJIDfar 1 hiş Ocamlar oaaatle blı, ıerl· 
H kQçQlr. bir •it.katede Jlyik le edik. do111amıl11, •••lr 
4etlllerdlr. ıırba btıtıamDt ortlular, rökle 

D1l•kl r111tılertle Amiri- rl k plaanı ta11are bal•Uarı 
lr.ı llUQmıtlaia '• •e1elıye btıp b fıplak fakat kıbra•aa 
4alr ~lr l11lu•ı ek•tlak. Rıa•I öjı oarp rrlr. kmhlı. lir ••· 
A•erlkaaıa H .A.merJkah llılk zıulıkte ~lr ıoı bıllçHl, ıe· 
Jıtı•ıaı• •e ta•ar ltlH41flal hltler •IJHı••aa ıaah alıJlu 
ba IOJtarıııttao •e blJftk -lr 1 çıkaııhk. Yoja nr ettik. Bati• 
•ta•t tlOJ~•I••• rlıtere• O il· 1 Ar.Car HJ/• 2 tle 

' 

İki üç glnde11 beri mııır 
ekmeği Yerildiği için miyde 
Ye blrsak hastalıklarından • 
muztarip olanlardaa bazıla· 
rı tiki yet etmeğe baılamıı · 
!ardır. 

Dinlediğimiz bu tikiyet· 
ferden mülhem olarak diyo· 

ruz ki, Hastalar için ayrı 

buidav ekmeji, laatta yı

kaamıı elenmit olarak ter
temiz buiday ekmeii yap-

mak yerinde bir İf olacaktır. 

Malümya aıhlaat meaele
ıi batka işe benzemez. 

Selediyemizia, •ibim 
bir ııhhat meaeleai olan bu 

ilatiyacı öaleyeceii11i ü•it 
ediyoruz. 

• 
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Zavallı bir venı:ı::oı 

.. ko~!~!.?ı~~rd.... (B:öv ve KÖYLÜ ) 
bir bıltle1lı. lıt1ı•ıı bk ••t p k p tımıı ktl • 111· e 1 1 1 
1lr•I :ı r. YOrıklerlalıla mez ışı rı' mesı' 

JOD Dltf1)11( IİtJ•tl 
'Yat111mıı 11tık lııllt a p, 'le 
blhnlror. ııceıl aedlr gapılır '/";,z nıımlek~timidn laamen her boğ yırinde 
. Bıı •etnı kim ti 6/r t·r· ..1 ahat plelcmııın en ıiıtün deiırde ee en eiçimli 
111• bu ı k •• Ye •• • .. zua azır andı • / Zı 
Juctk ~ki UYetle P•tkeı C•· t•111011a s· ihi g aer er; l/e Aasıasya Kırıelıir Kaı· 
ar111•~a dOrtmulıarlp knntı• tıe Antıp/·"~ B sar Balılceılr /(, gseri Af yen Hctag mar•ı 

Haeılerıberi ır u gerlertl.e ıop / le / ı l laaaış bir mızrak ılbl ,u..1':ı~ renıi tatlı k • ı an pe mez er umıım gel e 
::~'" b• •Hitit• •rdolor .. ı <len iiılüodıi:."1'11' ue dag nıA:lriı bakıırıınd n J/ğerlerİn· 

gl tnvıtler dhı çOktft B l le 
Ve tıöyle bir kunıt ıc::cık. elnıalcl: ~embe etlerde pelcmu ıörüniiş~ntle b1raz ıerk 
rı41ıl ış mıdır? · 8 Y•. Zile p L era er hamen agut uıull~r/e lıazırlnnır 

O h11U. et tl'f.mu/ çalma 6 l . ' r er tnOlteliklerl renlcti ı._ k ee u mo atl11rıyle tanı11an ı!ltı sorı•ı 
za trl•dea ıotmı.kl d il ıııcagu eh k le l •aıııııns;ı ile Al na1aouı gopıltlı · . . "e 0 u cı: bu pekmez en çok Anfepte 
eıkl '-tıJllkltıİıı t~ı'•J• •lela t11raınm~'tı;~ıe mımle!etımtdnde Ante11 pt1lc ed en /azla 
cıl• Rom ç •dedir? M. 
ıılır? Yo ·~~:· ~ulrıırlıtn ,.,. fJar«ı~e~en bütün katı pekmtızlerin plıirilmesi tlın üç iş 
ıcınrakt &le;, r il l•l•hıhıden u·· ~ yıraıun kııtirilrncsi Gcagnatı/ ası •e e;,arması. 
11t-'•• ltlr Polo tanlın lrJTOraı zum/er ezi/m k k •Hletlırl Jı t 1• •• Baltık r~ menı l e • agc t çiğnen ek gahuUa cendere· 

s ,, 1 •ııitıdır defa '-e ten.el er/. sıkılmak ol ule r./Je edıl~n ırcmn iki 
aç ıhtuı d bl · K s ırr mesı a k · v . oln. B• ablak 

1 1 
r tlertceıl da deh • .,ere tır. nestirm k ıcin ~iraga ychot 

41ar fikir 1 ç ı ol~ub ta. cıı oncedcn iirii l . le •Jıptır çla de htlJ"'" .. ,., pi/ir. Pek er n üserine p~ me% topra ı ser· .... • mes toprc~ı '-. l . 1-' • J - - l . k . ilklerini al D .., K.lTC cı o "aıunaan ucum erın e şı-

- Hakla Snha Geııin yalnız pek:~z. .u~ulmkasım kola /oştırrr. Pekmtz toprağı 

T b 
denilen k . 

6 
ıçrn atıl"· H•ro nd n r.Jenk d-:ı ekşi 

r a zo k ~ şı ekm l l n ırtasiye olarD/c 50 le ·ı ~ (-% er . gopı/Jrkr.n katı maz Orta/ı.ımo d b nılır Öncedcı 0 uıum ıpn 1 kilo pekm ı tcpra ·, kalla· 
eposu inasında k ıcn/arına k top ak katılarak elde edilen şir lcestirme 

yo p 1 k rıstırılcrak -oeoru.r. Bu le ZCinlcr a ktf~.ir kepçeleri ka· 
I 0CQ raflartn köpüle lıos I Jarorulıırak kaynatılır. Uaerinde kirli bir 

eksiltnıesı· C!g11 bir k' b o/bnca hemen ateşten indirilir. Temi!lenmiı 
husule gel a oşaltılır, 8':.Zradcı şironın kagn masından 

Defterdarlıktan . Bandan tıll iortn/ar dibi! ~ölcer. Ekşiliği de gitmıı olar. 
~- Ek iltm • ehisi alsenra ılranı k gnatılmosı gelir. DaT l,;,uş 'Ue 

Ura 28 1r. eye konulatılSf)S " ınmış şi d 2 uru k ır b d 
1 

hulandırm d ra an O kil kadsr pekmez leğenlerine 
aoıa kııt11l1e el 111 1 Trab. Gtcı ilıerc·nae ilklj cltktcn süzıilerek alınır. Kım'C tli cJ/efJli 
rıpılacak rafı epoıij blnuııdı onu u k -1o ~42 t •rın •ktlH11ıeıl 

22 
,e ile 6i d r. ca üıerinde ııra gerı.e Tc.e/kir lc.tp· 

enn mndd :tbln.ten itlbare11. ır lcarııtırıi a ~111 tar4/ınc!.an Je'!•mll o/ar11k su rulsr. e 
konulmuştur.e •çık ks11t116y

8 
köpü;ii 0'{ı~,, 0f"~m~; başlıyan ııe lc.öpiiklımen şırar.ıın 

2- Bu ı~e Bit ııçragan · egenın k narlarına apıı n lcöpülc.lrT e 
llrtname ıııılardır. evrak 've nı•sına ,,,'"~ temiı bir bezle daima silinir. Şiranm gcn-

A. Ekalltrne tartn yelaat 6eı:: !'" t1erllmeı. ör.lecı şıra arısına kad r 
B. Muk~veı proı a~eıl rinde ,- ~ç kalıncagc kadaı lragnctı/ır. Şira11ın ize• 

•i ş~.l~:~,~Şlf1rı uıau 
1 
ı lef 

0 
''"'' k~=a~ı:• /,~a~arcıklar halinde lö,oiilcler hasıl el r. 

lıtek)l)er yular zin k gntıtılm• ~ d a~an şircrıın kı crını gelmiştir. !-.d:.111e· 
Enıkı kırtııııı do J•zılı tta $l 

0 tamrml nmııtır. 
lığuod gör bil~r~e~oıu memur - ''Arkası var,, 

a- Eksilt · p t 
?lblne rulaye me s-ıı-942 ta 9~ amal fiotları hakkında ·ıta"" n 
Hat ı 4 de T nb Perıem be gnnıı B 
1 d 

ra lOD Derte d e1ediye e .. . d ıı • ııcık eksllt r •rh. ncumenın en : 
Pll•C8k.tar. me ıuretlle Ytı· Pamuktu 

1 

4 - Ekslıtm lerli9e/ere . mensucat fi1:1tlat1 üzerinde vek8letce Be· 
çla talipler 

3711 
eJe &lrmık mahsus k ve~ılen murakebe se/ahiyetlerlne dayanılarak 

"•kkat tenıınat rı 80 karaş •• rapora g ~mısyonun 1aptığı tetkikat netic~slnde alman 
••kbuı" le b 1Dektubn leJı üzere ı·m~lred futa cinsi 90 X 130 eb'adlnda tJlmak 
'"tulıkt ualardııa '9qk " e il k IO.terıneı.;.••1lkıları bal& otu 1 ve yine a ece Pestemallarzn beherini "92" krıws 

9n 41•tnllır P n.~t•m ... llym maldan imal edilecek 70 X 105 eb'' adındaki 
4Mlaıııtd ••il Jlhaa ~it r· ,,~~ ... .. arın da ".58 .. k 41a • •ukan t ıcaret •urakeb k uruşa :ratılmalarma bu suretle-
la lr "•alt. .,

8 
b el olduklaruaı femaı •aet ve on trol edilmesi re iu fiatlar fevkinde pe 

rıaa dalr Nar " •1 ll•taraeak· • acakla M l 
aba.,, •bllıe~ •14'trlntt"41ea h•lclarmda kan"~ il i Korunma kanununa terfi/can 
~~k11~rıda J•ııh •:::. lıteklUer men/nce le unı muamele yapılacağzna Belediye encü· 

a.tı Detttır.. l•aalkle r---~ arar verJldiöl ilan olunur. 2-3 
tu •kılltae ... trhktı •llt• .. k 
•• • a.011111011. • 

- urıtııtıah i il relelltl· 
- lan olunur. a 4 

YENIYOL.: 
Haftada "iri 

Saı. c 1 defa 
1 UIDa .A l u•••t _ 5uD eri çı1'ar 

BeL! b~'!rl11tı id 
~ VQUti K arı ._. 

- ula1'aııo • ı 
Al Yıllığı ( SSO ı u 

tı •Jhiı 300 ) 
Re..ı~ .2'uruıtur 

ıo ~ .. t•rıı 
G&a-..... .!_ur 

& l•Çea 
25 laa l&Jllar 

ı - l'llfbır ... •1l•• -• •r•cat. •-.. uıt1ıt kıb l •-• 
n...- ~--.... --, ... u.,,.. • 

--.....;1::••~•-•14U.:.lllJQ 

Soğuksuda 
satlık evler ve fıdıklık 

s.;.1c,.,,. ;~ 
"'.••ininde tlı • ç 1 t•ç•ımelcr mefllc~intl• etobıb Jaralc 
,,.11 e11ısr ,..,; - d b cltı h.rai . ' ııç o a ir mıd/11.lc. eesaİT miıte· 
llf•lf•lc. •e *

1
'"' Y•PıllftıJ 6ir "' ile ag11ea i · edo /tir 

"' •cı on laanı 61 .. l . " egvelılt re 6 1 
· r '" on erı1tie 5Jörtirrı ialrçe "' 

6irlllrıe ıaflılcı •• •;d•1t '•ılca 13Jöni"' /ınJılclıjı ile 
•lift le "· razl,. 1 f il · • '"'J••I . • s el ııe 6arallır ıörmilc. '1e 
•ı .,,.,. orta/al J • 

- 11 ••illa •ası,. •. 1 ••7
•• •ltııli lıaları !lr .. ınJ• = 6•11• ... il 10Hal ef•ı/er 3-8 

DOKTÔA 
Şükrü G .. k 

Si1air 'Ye Ak I llu 0 S U 
Uıaa qkatt ( 1 talıldan mltebaııısı 
~··"~• b~taı Y ••l1eı > llanıı111 kart111ad~k 

ınaı •••J••• tMler 

E 
Sayfa~ 

Tahsil ve Tahakkuk şubesi binasının 
Tamirat eksiltmesi 

Defterdarlıkta• : 
ı- EksUtmeye koaalan (752) Ura (42) kurur. ketlf bedeli 

Trı1pzo tahakkuk H tıllsll şubeıl biouımn tı•lrat ekelltmeıl 
22-10-9'2 tarihinde• itibaren 16 gln mtıtldetle aoık ekılltmeJ• 
toeulınuıtur· 

2-· Bu işe alt evrak 'H oartnıme şunlardır. 
A: eksiltme şartnamesi, 
B: Mukanle proj11l, • 
C: Yapı iolerl amuıııl ve fenni tartnımesl; 
lsteklller yok.ardıl yazılı bu enıkı alllt emlak mtıdilrlOtD•· 

dt gOr blllrler. 
3- Eksilt e 5-11-942 tarl ine Ollldlf Pereembe etıal 

1111t l.f de 'Frabıoo Dıfterdıırbııadı açık ekılltm suretll• 
yıpılaukhr. 

4:- Eksilt eJ girmek lç1n tıUpl r 5E Ura .U kurut mavık· 
kat temi at mektııbu nva akbuau ve bunlardan başkn ıııt•· 
dıkl nsıiklerl hatz olap göster elerl l811mdar. 

9•2 all yılı eit Uc ret ods ı ca mukayyet old klıırana dı· 
ir T sik ve bu t l atar e ClDa dslr nııflıı Cdtırıoıaoden alı•' 
mış e llg~t " ıılka11, 

l tek\Uer J•k rd 1az1\ı bD.tG nsatkl~ blrlitt defterdarlık· 
ta nteıekkll eksiltme komhı1onu rel&Hğloe muraczıatJarı llAD 
olunur. 2- 2 __, 

Fmdık kabuğu sahşı ve 
alıcı armm nazarlarma · 

B 1 diye r isliğin en : 
Belıdiye encümeninin ittihaz erlediği karara te~ 

fikan fmdık kabuğunun çuvallara doldurma ve müşteri 
vesaitine kadar taşımc kül/eti dahil olmak şartile bit 
kilosu vilayet idare heyetince ( 81 R ) kuruş olarak 

tastlk edilmiştir . 
Elinde kabuJa · olduğu halde bu fiata ve bu şart/il 

saimwa veya frilen sı tişa kat1şmadığın1 bevan ederen 
mevcut lcabı.:ğunu mBğza müsiahdemme devir yapak 
suret/le muvaısa yoluna sapan ve kapuk mevcüt iktn 
satışk çtlcarmwan veya sakiıvanlar ve ihtiyaçian fazlı 
alıp stok yapanlar hakkmda Miili korunma kururnıl 
hükümleri dairesinde cezay; mua ele tatbik olunaıağ• 
ilaknolunur. 2-3 

Yiyecek maddeler satışı 
kan tesbit edildi 

B 1 diye Riyasetinden : 
Aşağıda clall ,,,, neTllerl ye,ılı ylyttcek ma411d lerloln teptan yn-'' 

aıa i kar nlıbotleri encDaıence tHblt edilerek hizalarına yrıııl· 
mıvtır. Sıhtlarda btt hadlerı •ıaalır hakkında milli korunma· 1'•' 
unu bOkümlerl cari oldutu ııan olunur. 2 3 

Maddeler Aıami ylı•e kir had•• 

Tere yatı 7 
Z"ytln yağı 7 
Zeyli• ıo 
Pirinç 7 
Bul tur 7 
Nohut 7 
Mercimek 7 
Gendlme 7 
Butdıy 7 
Edirne tıey11 peynir 10 
Edlrae k•far peyniri 10 
Kau katarı 16 
Mık.roa i 
Butday UDU 7 
THlU iç yıtı 5 
Sabun 10 
Arpa S 
Şeker 4 
Şthrlye 5 
Kuu fasalya i 
tdııır S 
M111r •nu '4 ~ 

Sayın Müşterilerimize _ _. 
Bu defa çok mltkllatla tedarık eylediiim ber 

çeıit dolma kalem uclarınızı temin ederek temiz •e 
teminatlı olarak kınk Ye nok.Ulanaı tamir edec•· 
iimi Sayın milf terilerime hildiriri•. 

K•adaraıalırü Tranoa Spır k•llltO k111111aa 

lsmail Uçak 

Yurdtaş Kızılaya yardım et 


