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Yeniden bir tıfüs vaka~ı 

y o k tur. Tedbirlere Y in e 

şiddetle devam edllıyor · 

Bizi eğer aç kurt gibi yutoıak 
istiyen müstakbel bir sefalet varsa; 
ondan bizi, senin elindeki kazma 1 
ile toprak ananın şefkatı ,kurtara· j 
caktır. \..... J Haftada w defa eıtar e Siyasi Gazete . Trabzon e t9 ınc1 1ıı. sa1ı 2s;1 
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Açık Kart 
Ticareti 

1 
azı kitapçılarla, ga 
zete ve mecmua ba
yilerinin g i z l i de n 

iİıliye (açık kart) tic~reti 
yaphkları ıöylenmektedır. 

Kulağımıza kadar gelen 
·bu ıayiaoın, yanlış ve asılsız 
olmaıını temenni etmekle 
beraber, vaki olabilec:ğini 
de hesaba katarak, once· 

Yardım Sevenler 
Cemiyeti 

Genel Merkez Gongresini Vapta 
Ankara 1 O ( a. a. ) - 1 bazı tadilattan sonra 15 

S~yın bayan M~hibe lnenö ; kiıilik •mumt merkez he
nun yüluek hımayelerinde 1 yeti ıeçilmiş büyüklerimize 
b~lun~n. yardımıevenler ce l tazım ve b•ilılık telgrafları 
mıyetanın genel merkez 2 nci çekilmeıine ve Ankara Vali. 
umumi kongresi buiÜD op · sine teşekkür edilmesine 
lanmıJlır. Nizamnameıinde karar Yerilmiıtir. 

= 

Demiryolu tahvilleri 
4 günde tamamen satıldı .. 

Ankara 10 ( a. s. ) -
Maliye Veklletind~n: Yüzde 
yedi gelirli 1941 demiryo!u 
iatikru.ının üçüncü tertibine 
ait olup ihraç müddeti 1942 
ıabahından on bet mart 
1942 akıamına kadar devam 
etmek üxere 1atııa çıkarı 
lan on mil~on liralık tah•il 

sayın halkımızın gösterdiii 

fevkallde rağbet aayeainde 

ilk dört iÜn içinde tama· 
men kapanmaaını temin eden· 

yurddaşla. ımıza teşekkür ve 

ihracın 10 mart 1942 ak· 

şamı ıona erdiği tebliğ 
olunur, =-= =:ı, 

Karşıhkh hava 
hareketleri 
Roma 10 ( a, a. ) -

Italyan tebliii : iki taraflı 
keıif faaliyeti olmuştu~. 
Hava birlikleii tobruk lı
manını ve düşman gerisin~e 
diger bir yeri muva~ak~
yetıe bombalamıştır Bır tı· 

· · tam isabet caret gemısıne 
olmuş ve yc:rde ~ör.t tay· 
yare tahrip ediloııştır. 

Mihver hava teşekkülleri 

den alınmaıı ıere.kli olan 
tedbirler üzeriod4: durmayı 
fayd lı buluyoruz. 

ŞekiJ ve teferrihatını fi
yıkile bilemediğimiz açık 
kart ticaretinin, malum bir 
ciheti varsa o da, iençJik 
üzerinde ika edeceği muz.ur 
ve menfi teairdir. 

1

- Sovyet - - Alman -
Harp Tebliği 11 Harp Tebliği 

Sıvostopol 
çevresinde 

rus hareketleri 
akım kalmiş 

Bir lsveç 
gazetesine göre 
İngiltere ile Ruıya 
arasında gerginlik 
varmış 

Maltaya taarruzlarına de· 
vam ederek yerde bir tay· 

. mı'ş ve ada· 
yareyı ateşe ver 
nın deniz ve kara tayyare 
üıleri tesislerine b~rç?k tam 
isabetler elde etmııtır • 

Gayri ahlaki münasebet
leri musavver olduğu zan 
edilen kartla11n, ıınıi ve 
ıh.icaptan ıı.crre kadar nasibi 
olmayan koyu bir menfaat 
düşkünlüiile aatışa arz.edil
mesi her şeyden evv 1 bir • 
cür'ettir. liizi, bu cür'cti 
göıterenlerden ziyade, ma
ıum ve iilnahsız müşterıler 
ali •dar etmektedir. 

Gayti meşru ve gayri 
ahli"i bir· ticarete kaouD.
larımız m1lsaade etmıyece · 
gindeo bu yolda yüruyen· 
terin er geç zabıtaı ablikiye 
tara;ından y kalanarak adli 
takıbat netı~eıınde ceı.ala 
rıoı görecckıerı mubakkakur. 

1-akat, bir tecessüs ve 
merak ıaıkasıle velev mu
vakkat dahi ol.iaı bu kirli 
hayallere alakalarını kaptı
ranhtr, ne olacak ? 

Bunları kurt.ırmak ve 
asıl meşgaielerile baş lıaşa 
bırakmak ıçio, ö~retmcule 
rin velıierın, ana ve baba
lar:o yardımına sığınmaLttan 
başka ç.ar~ı.oıı kalmıyor. He· 
men söyleeıeliyiz ki, küçük 
bir alak'1 ve takibin, vaz.i· 
yeti düzel~ip aydınlataca. 
iıadan emınız. . •. 

Yukarıda işaret ettı~ı-
miı veçhile, kulağı~ıza 
çarpan bu kötü ahı verışın 
asılıı:ı. veya yanlıt bir 1ayıa. 
dan ibaret kalmasını te
menni ederiz. 

Hassasiyetimiz, badiıe· 
nin vuku bulmuş olmasın· 
dan doiacak fenalıklar ve 
mazarratlar üıerinde toplan· 
maktadır ki, bunu, hiç bir 
kimıenin az.unsamıyacağı 
1üpheıi1dir. ÇULHA 

Bayanlar iş başına l .. 
Nıbeyet ipek çornp da Turk 

d her tarafında her; f cna 
yur unun 

ber '-ötüaüo uğradığı veya 
DID ve ... . 

h a.ı akibete makbilm cdı· 
u5 ıayıca~ 
lıyor. , 1 k 

Y Lurulıo ladıa bır ı er yer "' 
lcri bu en ucu:r.u üç lıraya alıoaD, 
Oç aaatlık ömürlü; Türkuo aafı. 

Y
etiac yak şıp yaraımayao yabadoıo 

Sıni yur ua 
ııaı.arık, marıı. oeıoe . 
dışına atmak için hırck.ct ieçmış 
buıuauyorlar. . 

Bu asil ve şerefli savaşta bıç 
ü be otaıeyoruı. ki Trakızoo ba· 

~.~ıarıdıı öa ıafta yer alıceldırdır 
Bayaalar İl baıuıa 1 

KORLU 

Merkezde 

ve Leningratta 

karşılıklı 

taarruziar .. 
Moıkova 10 ( a. a. ) 

Sovyet tebliği : Merkez cep 
heıiude almanlar bir köyü 
ieri almak için 700 ölü 
vermişlerdir. 

Lcningrat çevruiode ta• 
arruzumuz devam ediyor, 
Naıiler 800 ölü ve bir:çok 
tank ve sahra topu bırak
mışlartlır. Kı taları mızı des . 
tekleyen tayyarelerimiz pa
zarerteai günü 13 tcank as

ker ve malzeme yüklü '210 
kamyon vo 70 vaion tahrip 
etmiş, Mühimmat depolarını 
ve yürüyüı ko larını bomba· 
lamıştır. 

Japonlar şimdi de 

Y enia-ine bölgesinde 
Avuıtralga ltbliji 10 (a.•.) 

Ruslonn hiçbir 

muvaffokiyet 

kozonmCJyan 

taarruzları 

devam etmis 
" 

Berlin 10 ( a. a, ) -

Alman tebHii : Doğu cephe· 

ıinde düımao dün de taar
ruzlarına hiç bir muvaffaki· 
yet kazanmadan devam et· 

miştir. Merkez bölgeıindc 

hücum kı taları düşmanın 

mukavemetine raimen bir 
kaç hat üzerine &ıralauı:ıu~ 
sovyet mevzilerini yarmış. 

lardır. Sovyetler dün 52 
tayyare kaib etmiıtir. Bizim 
kaibimiz bir uçaktır. Deniz 

kuvvetlerimiz şimal deoizınde 

bir ıovyet ticaret gemisini 

batırmıştır. Bu esnada iogi· 
lizlı:rio 3 torpil tayyareaı 

düıürülmüştür. Şimal Afri· 
kada iki taraflı keşif faa-

1 

Berlin 10 ( a. a, ) 
Sıvastopol muhaaara çene. 
ıinde ıovyet kı taları bir 
alman tümenini mevzilerine 
taarruz etmiııedo bu taar
ruz eYYelkiler gibi akim 
kalmıt ve düıman geri ,e· 
kilmiıtir. Kerç cephesinde 
düıman öğleden sonra al· 
man hatlarına doiru iler· 
lemej'e çalıımıı ve kanlı 

kaiblere uiramııhr. Ak~ama 
doiru ıovyct topçusu ate-
fİDİ pek ziyade tiddetlen. 
dirmit ve tek bir müfreze. 
nin keıimiae onaltı bin mer· 
mi atmııtırr. Alman topçuıu 
yai ~iddetle karı:Jıkta bu
lunmuş ve düıman mevzi. 
lerinden bir çoiunu tahrip 
etmit alman ıavaş ve pike 
tayyareleri Kırım adaıınııı 

alman tesiılerine ve ıava • 
mevzill!rİne bir muvaffaki-
yetle taarruz etmiştir. 

Sürmene 

Halkevinde 

Iıtokholm 10 ( a .a. ) -
Bir İsveç ıazetcıinin yaz. 
dığına iÖre: ıovyetlerlerle 
İngiltere arasında ırerginlik 
olmuıtur. Sovyetler harbe 
faal olarak iıtirake devam 
için harp sonrasına ait bazı 
garantiler iıtiyorlar. Bu iı· 
tek atlantik denizine aygırı 
ve aıırı bulunuyor. Bu su
r~tle ingiJtere ya Sovyet 
müttefikini kaip etmek ya 
hutta diger miUetlere karşı 
giriıtiği taahhütlere ihanet 
eylemek zorundadar, Bu me
seleler inıiltere ile amcrika 
araıında görütülüyor. Lond
radaki amerika büyük elçi
ıi vaşingtona bunun için 
geçmiştir. 

C ava 
Japonların 
eline düştü 

lngiliz hava 
Tebliğ; 

Londra 10 ( a. a. ~w :-: 
Hava nazırlığının tebııgı • 
Dün gece bomba tayyar~-
• . . f gurup fabrı-
erımız maru . 
kalarının bulunduğu .Ekı~ 
şehrine tekrar şidde~ı hu~ 
cum yapmışlardır. Bır ço 

kt w 'IC bazıla· 
yangınlar çı . ıgı d. w i görül-
rının çok genışle ıg d 

.. t•• Ruılev adasın a 
muş ur. b l 
d. h d flerde bom a an· 
ıger e e . 

t Fransa üıerıne ya 
mıt ır. d 

1 h reketler esnasın a 
pı an a . 
6 düşman tay~aresi te~t~rir 
olunmuştur. 3 layyare k 
Düşman birçsk top, 

mitralyez yuvalarını 
tahrip ettik · · 

Helsinki 10 ( •· a. ) -

T d"cman müdafaa opçumuz u,.. 
• mevzilerine tesirli at~ş aç~.11 

b
. k t p ve 01ıtralyoı: 
ır ço o . t' 

Yu•alarını tahrip etmıf ır. 
• · d .. şman 

Bazı kesimlerde u .k. 
mevzilerine saldı~ı~mış ki~e; 
mevzi işgal ve ıçınee . Japonların Müesai lırr.anına yap 

dıkları akında insen kaibi ol. 

marr.ıJtır. lnıiliz uçakları Yeni· 
gıne böl~esind~ 11:niş ölçüde 
keşif uçu~lafl 11apmışlardır ·~ 

liyetı olmuştur. Hava ve av 
tayyareleri İngiliz asker top
luıaklarını dağıtmıştır. 

Saydan 10 ( a. a. ) -
Cava japooların eline düş 
müıtür. Cavayı müdafaa 

Sürmene Halkevinde ba- eden kuvvetler yüzelii bin 
t Cephenın 

imha olunmuş ur. . 
. d bır hava 

cenup bölgesın e 

Gorgüler 

yanlara mahaua ve haftada den ibaret tahmin ediliyor. 
iki defa olmak üzere '' oku- Bu sayıdan çok fazla bulun 
yup yazma" kurau açıl- duğuna göre müttefiklerin 
mııtır. Merkez ilk okul uzun müddet dayanabileceği 

çarpışması olmuş duşman~n 
b

. b ba ve 4 av uça~ı 
ır om . ta ya· 

d .. " -ımu·· ştür Bır y 
uşuru · . 

. do .. nuıemiştır. 

Memleketten bir görünüş 
öiretmenlerinden bayan esasen saoılmayordu. remız · "~----

~-----
Şükriye Kalafat tarafından - Haftadabir 

Harb Jııı olH1amız. rafmen ; bu har•in mımleketimiıin 
çı 'trcıini tiindc1t tii1tı deiiflirdiji artık inkar kabul ıtmu bir 
hakikattir •••• 

_ Barıı giinlırirıdc aırtıncı otuz beı liraga ılbiu tigenlcr bu 
gun altnııı btı lirag• bir kat ılbiıegi .ıorla fllabiligor. Şekırin 
kilos~nu otu.ı bir kuıuıa giıenler tı.ııün gil.ı on sckiı kuruıluk 
ıekerın tadını beikiciı tatmamışlerdır, Otuı kur1ııluk koyun etinı 
bu gün doksan l<uruı v•r•cek kutlrcti kueainde bulcn baba gijit· 
la<n .. gm tii" aeçtikçe asalmalc.tadır I • • 

idare edilen bu kurs oku· • 
yup yazma öğrenmek heve· 
sinde olanlar tarafı~dan 
çok iyi karşılanmııtır. 

Sürmene Halkevi, çalıı· 
malarında çok ~•aalı nok. 
taları hedef tutmaktadır. 

Çabıkan reiıi Ali Haydar 
" Ôıbayı takdir ederiz. Pil.tün bu harb meıalc.kati karşı$ında kazancı a.ı ve muag· 

gen olantaıın sıkıntısı •ahammiil "!dilmeı bir halde oldutu için· 
dir ki hükümet . • le ld . mtm•r maarlarına .ıam gapmak mecbqrııctinJc Jk• •• d 

0 1• Bu tctibırle hlıranın önüne t•çilrn•ı• çalıııldı . . . • 1 gun e 
. ~orhln doıurfluzu baha/ lık karı,.,nd• •n çok bllntılcnlar· 2000 olman 

tlar1 bırui de a.s aul ki l d - . 
• 11 ı ı memur ar ol uju1ta ıore bunu ıçtın duyan 

bır yurttaşın bu gün.lerd b" ·· · · • J M l l _ e rr ııırını o,.;u urn. aas ara zam 'gapı · k d 1 madan prıce tılnıuk. h d' l . . . yo e ,. m'ış a ıse eren ıçtmrien çıkarıp Yedigıln mfcmua· 
sının say/ ala11na sup ti" · d ·• k · ~ - zı mısral .. rla bll arka aş lcarıılaıtıgı t il· 
ıadı zorlukları OJ/e samimi - - • l k ' L 1 Moıkova 10 ( a. a. ) -_ _ .• . ve puruz3u.ı; an atmıı r on•n ou 
kuçuk ııırlnı buraya almak benim · 6 . b /.J { Sovyet teblig" ine ektir·. Mer· 

ıcın ır orç o wu ; 
Altmış ôeıe çıkarsa galnız. benim elôüem , , kez kesiminde ıon iki gün· 
Kçırk l~alık m~aşla taşırmı iunu kesem , lük ,arpışmalarda iki bin 

ok nıif uslu aıle reisi bir ;~yarım 
1 

l r aman yok edilmiıtir. Bir 
Elbiit yaplırıruım aç le.alır çocuklarım • 
A l 

mikhr köy aeri alınmııtır. 
& maaı ı memur/gr iktisadera lı•luldulc • 

Et vermiıor le.asaplar, bakkallardan k.ouuİduk Ve pek çok malzeme tahrip 
S«bır:cilcr aelami unuttu bir senedir ' edilmiıtir. Cephenin diıer , 
Biıim küçüle yavrular bilmuler tatlı nedir ? bir kesiminde müıtabkem 

Kııgıt.riJe kırk lire aglrlt.lı lc.üçiik bir m•m•r olan Rcıct bir mevziye taarruz edilmit 
Çivicioflunıın •caba imdadın• maaılara yapılan güzele •irmi IHı ve pek çok top taak oto· 
:am getişebildimi ? 6en onu bilmigorum ; galnıc bildiiim bir ıe• 1a1atik tüfek ve mllbimlııaat 
o:ırıa o da harb bög!c d.vam •dip ıtdvae J .. h" p•k çok *er/.,. tahrip oluamuf ve bir mik· 
Juı koau/gc11jıııuı ""loıılıgor I. • • Tevfik V~ tar eair •lulmlfbr• 

12 Martr 
1'), Mart kahraman Erıurumun ku1tıılııs giinal ar dunu vazi· 

. . dts bu•" ., 
1918 Yflı orlaları11clr:ı Anadolunwn, ıçı,. bir sızının 

tl
. i . amansıs 

ıeti dü1fl14iJ.rkc11 içimizde yeri•İ bileme ıı ..ıt• ti uıun htr ka· 
veniie11 ijnclenliiRini tlagaru. O ııllar, ui• yıırbi;; sel tlbi dal· 
rıı loprağıntla lcaaların iÔZ yui/arına karışartılc 
ıolantlıjı gıllardı. b Jaı kuran Er. 

Palantlölcenluin dumanlı gamaçlarında al tık ve ıeamet 
.ıarumun hissuin•, mamlckcttmi:ıin gaşadıfı ~ ~a;~sabet etmiıti. 
gıllcrır1da çekilen milli meıckkatltrin art buy l ini siper eden •u ta/iti• ıaıla, o bilıiJ.lc. /elô.kctlır• c4akls sfneı 
Anayurt parçaleruu• •aıınic ıelir. . e~• miiheyya Da • 

O za,.an dtıha birçok 93 malıımı'lıııı "'"m gt ltnası için ıu 
• . tle1t kur u 

daılar, Erııırumun ııiradı;ı bu elem vuıı• t Jüf edilen 0 
I k aı esar. 

yerin• kan harcamıı va teri/ate ·~ n• ço . fo/or haı rolü 
fecaıi aahn•larini• kcirnlı erkekli bıJtün Erz.a• am 

almıılciriı. Jcur•lclağa bu 
Büıalc. Türk inltilabınırt ilk temel taıı;~" ifitlik . mertlik 

yerd• Jikil•n hCT taı parçası onların ve oralar g 

w çalııkcnlıkltJrrndan birttr ntmun•Jir. • unıın Milli Mücadele 
De"erli hocam J,ld;tak Sıdkı Dursunoıl k l • . . • mesine as er erımızın 

11ılları ununa c/o~ru ia.dığı ve uneltrc• nal . r h d' 
~ • • 11 1amım ve a ııa-
aı•k ugtlurduğu, biıim bütün ltı,sıvııtımı:r.ın t . . 'lk k t 

b
. .. . 'k' melının r ı asını 

tın en objektif ifaJeıl olan ır ııır • ı sı ·ıg 

olcrıgııc•larıma ıunagorum : 
Tarihler ağlar, vatan yanarken ' 
Eller öz vatanda oira atarken ' 
Ufukta llmidin nuru batarken , 
ilk Hıi haykıran yüce Erzurum . 

Er~urumun kart•laıuraun 24 üncü ,yıldönümü bıitan Erıu. 
,.•lıılcu• lı•"" el.un. Zeki Yaımurdereli 
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Tütün Satış fiafları 
İnhisarlar Başmüdürlüğünden · 

ısını Tarl~e kilo Mlıldataa dahil Kilo barem 
l'lıh Pıtet aatıı F. Flatı 
Kuru~ Kurut Kura, 

TÜTÜNLER 
lklaol kOJlU 400 10 
Beılaıl at•IJ• 400 491 

12 
Bııiacl fabrika '460 14 

471 

Tatlı 11rt ıt•lJ• ~20 15 
84:g 

Tatlı sut tabrlka 620 l 
587 

Bıfrıı 80t 18 
70S 

EaılA 1151 2ö 
880 

SIG4RALAR 1221 

ooıu 371 9 KOJll lİıH •7J 11 
441 

KöJlO kalın 41) 
11 

539 
Halk klha 600 

'" 
539 

lklı 600 14 
685 

Hanımeli 750 689 
Oçıool l•c• 8.50 

17 
831 

Blrlaol htcı 900 
15 

734 
Birlacl kıh• TOQo 20 177 
Tir7ıkl lace 150 

22 
1075 

Tir1akl kalın 1100 
]4 

939 24 Eoıll 1150 25 ll7l 
Gellnılk. 1150 25 122/ 
BafrımıdH 1150 

ı, 1221 
.Serldder1aa lBO 

25 1121 
YtDlce iı:ıcı 1150 1221 
lıt11lçl 1860 

30 
1465 40 Çeılt ~260 •o 1952 

Takı, Sımnu 2150 '2141 
Slpabl 2600 

50 
2489 55 

Yeniyol 

Açık eksiltme ile döşeme, pencere 

ve sıva yaptır1lacak 
• İnhisarlar BaşmüdarJüğünden : 

I - Meıkaz tütün bakım evinde yaptırılacak döşeme 
pcncue 'CJe ıma işi 10-3-~42 üniinJen itibaren 
15 gün müddetle açık eluiltmegc konmuıtur, 

2 - Keli/ bedeli 4377 muvakkat pey akçesi 3)j 
liradır· 

3 - lıtelclilerin ekıiltme tünü •lan 28-3-942 cu
mutesi günü "ıaat on 6irtie aımüdiirlüiümüzde hazır 
bulıınmaları 'CJe şartnameJi törmelc. istegenleriR iter gün 
Titün Şu6emise murecaatları ilan olunur. 1-.f. 

Teneke Satılacak 
Belediye Encümeninden : 

Paı:arlıkla boş 15<J c.det benzin tenekesi ile 5 adet 
makine ı•iı terıekeıi salılocağ•ndan taliplerin salı t1e 
cuma ıünleri B ledige Encümenin• murcrcaatlorı ilan clunur 

Pazarhkla masa ve korniş altnocak 
Bel diy Riyasetinde 

Yağ f iatlan hakkında 
Fiat Mürakobe komisyonundan : . 

Yükse Ticaret Vekaletinden olınan se/cıhiyete isti· 
ntıden sade yağ fiatları 30 Nisan 941 ak1amına le.atlar 
mert olmak üzere azami topdan 115 fJe perak•ntle 135 
kuruş olarak t116lt edilmiştir, Yeni meoıim 6aşla•gıcı 
olan 1 Mayıs 142 tarihinden itibaren ilansız eski /iatlara 
rücu edilecektir. 

Açık artırma ile arsa satılacak 
Belediye Encümenintien : 
Kemerlr.•11• m'hallesi altıglı solcakt" mecvut oe 

de;irme;ıJer• suguntlan metruk çeşme arsası on altı gün 
müddetle "" açılc artırma asalilc satıı'.t çıkarılmıştır. 

Muhammen /,edeli 25 liradır. 
Artırm11 20 Mart j42 cumıı tünü saat 14 de yapı

lacaktır. isteklilerin iıbu. muhammen bcdıl üzerinden 
oerecekleri mavalclc.at teminat malcbuzlarile birlılcte yu
karıd gaıılı tün 'Ut ıaatta encümene muracaatları ildn 
olunur. 2-4 

Moloada yaptırılan belediye ıazinosu için 30 adet El kt" .k s· k t' 1 h' ti 1 

70 •antimet,, karelik ve 12 adet 90 santimetre karelik e ırı , ır e ının ısse sene en 
masa ile 24 adet korniı pazarlıkla muhagatı olunqcoktır. B 1 d' t f d t ı k 

Bunların muhammen bedelleri 414 liradır. 1 e 8 ıye ara in an SQ lnO lnaCO 
lıteklilerin iş/Ju muhammen bedel üzerinden vere- Belediye Riyasetinden : 

celcleri güzde be~ teminatı tô'sterir mak6~zlarla _birli~te Trabzon Elelclrilc. Tiirk A11enlm Şirketine ait hisse 

YHI barmaa 2600 
Stabıy 800 
Aıker 150 

2682 55 
2750 18 
900 

salı ve cuma günleri saat 14 de heledıge encumenıne srnetlerinin 1141 malt yıl, hlançosunda taşıdıjı 332 
muracaatları ilan olunur. 
ı--------------------== kuruş lcıgmetlırl iizerindın 45 tin müct/etlı belıdigımiz 

namına satın alınması tGlc.arrur etmiştir, 

MUH'FFLİF 3 
150 

50 
45 
fi 

Kua~ .li uruş 78 125 

!Q cı. 
Kurı-;-

2SO 
1•5 
130 

.!QO Cl. 
51 

v o 
ıs cı. 

Kuruw 

K A 
ıı; cı. 

Kımış 
70 

v E 
so cı. 

85 
70 

T K 
2j cı. 

Kunıı 
75 

N y 
3S CI. 

Kuruı, 
lj~ 

R M 

A 
so cı 
~ 
Kuru1 

u:-ı 

A K 
.!! cı_ 
K.ıruş 
24~ 

U T 
10 cı. 

K ıoo 01 uruş Kuruo ~ 
110 115 Kuru~ 

SOFRA ş 180 

ARAa 36 CI. 200 CI l 
Kuru,· L3~ Kuruş 

40 140 Kuruş 

Kurul 
440 
aır; 
245 

l 80 210 Sorra 

BlR!NCi SINIF LİKÖRLE Misket 
2a Cl. 50 cı R 
- • - - · ıoo kuruı Kuruş· ~ 
100 200 Kuruş 

iKiN~l SINIF L1KORL3E0 

2c. C!;_ ~o cı. 75 c R 
Kuruş - 1. 10 Kuruı ır - _O Cl. 

gO 17ü aUruş - -
270 Kuruş 

F açılı Şarap F aoo 
ı .. ıtreıı ıçılı Bira 
Kuruş .!:!,_treıı 

4° Kuruv 
Birinci Suına ikinci Surna S f •2 

L a İspirto y 
L'tretıl llreııl akıl k · - .!:!.!r.ısi aca ıspirto 
K rut Kı.ıru:- - Lit u .,. Kuru'Ş rest 

480 400 180 İ{uraŞ-
Kelony a İspirtosu ş· 65 

Utresi 75 • ışeli saf İspirto · 
- <.:ı._ :,. 5 Cl 

Ku•Ş K11r111 ';;" .:.. _öO Cl. 
1 SO 52 naruş v - .. 

1
. . 

86 
n.uruş 

Tuvalet spırtosu K 110 
511 cı. olonya 
J(uruş 

70 

J.u cı. 
Kuruş 

70 
5o cı -Kuru'Ş 

120 

Tarla icar artırması 
Belediye Encümeninden: 

. Tabakhane köprüş;j, altındaki tarla ın eski icar bede
li üı:erinden bir senelik icarı on sekiz gün müddetle açık 
artırmaga çıka,,lrnıtır.· 

Artırma 24·Mart.942 Salı günü 11apılacojından ta/ip. 
ferin teminat makb•zlarile birlikte ayni ıiinde encümene 
muracaatları ilan olızrıur. 1 - 4 

Ellerimi• hu ıirlc.et• ait hisse Hnedi bu.lunanlar 9 
Mart 1942 t•rilıittden itibaren 22 Nisan 1942 tiinü 0 Jc. .. 

ıamına kadar 6ulundıılcları gerl•rtleki Türkigt1 İı Ban· 
kası şubesint1 muracaatla hamil •ltlarları hisse senetle
rinirt iıbr.ı 6e'cl üıerintien tatarlarını almaları. 

Ve 611 müddetin hltemınd•n s.nra heledigece satın 
almma iılne niheıet fltrtlecı;i il4n elunar. 2 - ı o 

Müşterilerimizin 
NAZARI DİKKAYİNE 

Yazı Heıap Dikiş Makinelerinin kırık parçaları 
noksan yapılmaz zan edilen makineleri yaparız 

Ayağı keıik ve cansız ve eğri olanlara ayak 
Bel ve karin korsıları yaparız. 

Denklere ve çuvallara mahsus her çeşit damga 
Kurşunları imalat evi 

Uzunıokak cami karıııında No. 71 

Gurbet Hasan Bilir 

Kiralık Fırın 
Boztebe karakolu karşısnda 9 no.lu karkir Zanos çarşrsınde yaptırmış oltiağıım beton arme 

bir han b h · · · d 1 k T ı· fırınımı 1 Ninıan 942 tarihinden itillaren kiraga oere-e ve a çesi ıçerısın e sat ı tır. a ıp 
cejimden /ırıncılı;a ait 6iloümlc alatı edevat terazi dir-

olanlar beİediye parkı karşısında LALE belber hem oe elek! ,;k teçhizatı ve almanıadan getirtmiş oldu· 
salo aum hamu.r mokinesi fırın derununda mevcutlar. Ki,,ıga 

nuna muracaatları 1 - 4 • tutmak arzu eden ı:erıatın adliye dairesi karşısında arza. 
Fahri Güven halci Haci Yusuf Ziya Canbu.lata muracttatları. 1-3 

~~===-~=====-=~===::c-===~~======="="'====~=="""==-===============~=----=======--===~ . 

YENiYoL 1 Müşterilerimizin -.. " 
Haft~?a iki defa çıkar N A Z A R 1 D İ K K A T İ N E '1 'Y~i Gazete 1 1 
uv~:~~olYcr =Trabzon ~ Bilhassa sayın baş vekilimizin ekimini ~mir 1 

Uın - nıatbaası 1 B d k 1 ~ 
Bek~

111

~ük~~~l\K ""idare eden u y u r ~ a r 1 · ı 
-

1 ulakıızoğlu 

_ :::~1~~·~:~:~~· 1 p !::~!~~kış m~~l~!~erin~~ç~~~::b~at il -- --;---· ---===~ı vaptığu tJIZ tecrübelerle gördiğiniz yüksek devamli · ve emsalsiz 

y Urddaş ! ~ tesiri iı: aziaii: iyia~ mK ol~ T 1 
Patatis 1 
dikrneyi 1 
unutma ı 

UZVİ ve KiMYEVİ Güc=RELERIMİZİ 
Satışa çıkardığımız.i mijşterilerimize arz eyleriz. Elimizde bu sene az mikter

da gübre bulunması hasebiyle bu husus müşterilerimizin gübreıiz kalmamaları 
İçin vaktind~ gübrelerini almalarını gendilerine bildirmeki luzumlı at eyleriz. J 
sa~ış verı = Kitabi Hamdi ve Mahtumlor1 
~~~~~- Uzunsokak Trabzon ~-


