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Yu an'standaki isyan tafs ı l atı: asilere karşı unıumi ta- rruz dün 

sabah saat 6 da başladı.. asiler üz ~rine ileri. h rek t ' r 
Pari• 9 Anadolu CJjan · 

••nın lausa•İ muhabiri bil • 
diriyor : Fran••z matbaati bul 
~ari•lanın hükumetimi~ hah 
lırnJa ula.tar dernetine verdi 
li nota ile ulu.tar derneiin· 
deltr murahhaıtmı::ı. bay Ce 
mal Hü•nürıün beyanatı hiç 
bir mutalaa .,. tef •İrc/e ba · 
lunmacian •aclece bu hu•a•a 
ait malumatı lta1deJiyorlar. 
Puiı grı zetelerinın Cenevre 
muhaberelerine iÖre uluılar 
duneii mahafilınde Türkiye 
hüküaıetinin hududa aıker 
ıöndermesi Türkiyenin bal~an 
ın i ıdı' ile ~; , 411' ş old~iu ta 

abbütlaioi yerine getirmek 
nıa"ı•dıyı e yapılmıı bir bare· 
ket telekki edilmektedir. Bul 
ilrııtaD\n oluılar derntiıae 

•trdiii nıta İıe 1ananiıbnda 
iti karaııkhiı •eıilc ittıhaı 
ederek mahdut olan Hker. 
kuv.etlcrini artırmak yölunda 
bir t(şebbüı diye hhmia 
ulun mal tııdır. 

Pari midi ı zeteıi bu'ga iı · 
tanın ev•~lı•ı günve dürı t1irk 
bududlarına mühım -.ıker ln1v 
veUcri iÖnderdiiini ve bulırar 
bük ü1:1et112İıa teşriniev•elde ter 
biı edılmit olan Hkatkrini 
tekrar ailalı altıaa ç•iwdij.nı 
haber veriyor. 

Sofy• 10 - Ha•H muba· 
birinden: Orliyakıta bulunan 
yunan ıuvari alayı aailereilti· 
bak etmışdir asilerin kuman 
danı ballcı ıilah altına topla · 
•akda devam ediyor kuyi "• 
rakoluodaki yunan Hkerleri 
•ıkeraeride ıısılerle birletmit • 
lerdir. 

P riı Atinadan jurnal 
ıaıetcaınc ayazıldıi•na ıör• 

bay venıze loı girid cumburiye 
tının 11tı~ I Al11ıı udyo ile il'• 
etmııdır. mutf:akıbcn bay 
ven ıeloı tukyave ma"edonya 
• hal ı s ni' n uk.n m tc teıvık 
ile beı a bcr kendi ıaflaran 
ifÖoüllü yaıı ıacak olan arın 
ber bırıne ellııer drahmi güa 
delık vadc tnfıtdir. 

B. Ah llayJar 
Zır.::at banlıaıı müdür 

muavini cif'. ierlı laemı•rimi:ı 
Ôay Ali Hayd•r lıarı ziraat 
banlıa,. muciür oekaletine ta· 
;)fin edilmif İ•lanbul-batalft 
"olu ile mahalli memarİydİ· 
fte ı tmelı üzere perıembe 
6Ünü ıehrımi: rl•n la'.lreltet 
ebniıcJır . boy Ali Ha)'JtJ.r 
••rpkden yuküm uoerlıii 
.,. erdemliti ile tonınmıı oc 
Hoilm f bir banltacımı:sdır . 

Ytilrtelrıinı kutlular , yerti 
;y61t6mlerindc de baıarıılar 
ılr/triz , 

GcJeuler 
Bir uıaJan bni AnlıaraJ,., 

bulunan lırnan ı 'rlteti iJıır• 
tnıclı•i baıkonı B Sal•> m::ın 
Muhit 111 Sam..,nJa lit:eret/e 
rnr '6"1 hu•.,arrmiz B. Rah . 
m i M~ıua J.11 ı,·mi:u ge/m ·, 
1 r Jir • 

• 

Atina 10 - Roytcr ı juaıı bildiriyor. General Kondilis mn· 
kedeayada kati taarrurna aaat 6 da bıtl•dığı bildirılmelcted ir. 
Atina • jerııı bildiriyo• bay ç.aldarı ı gijı:fin eyi bı:r;ladığ ını we 
u luaan aeferden emia olabileceiini ıöyJemit dir. 

Selinik 10 - Bay koaailiı aaat 3 . ~0 da cephe't'e hareket 
et• işdir. hükumet kıtaatı uı lf'ri bom '>udu• a ettıkdea ıonra 
•İgonia •ınt.kHında tHrruza icçmı,lerdir. bı: şlangıcda uıler 
mukabele etmi,leraede telefı t nrmİflerdi r •e hükumet kıtub 
lerl,.miılerdir ıiaıdj Si2oıa doiıa ilerlıyorlu ş • bri az zam•oda 
alacaklardır. 

Atina 10 - Hükô~ct kıtaah latirumc: 1• üç muhhdı f nok • 
hdan if!Çmiılerdir hiç bir a:ukınmcle maruz ka mıln 21a ıeıe 
re cfojru üerliyorlar Suerin bir kaç aaat uı fında alınacağı 
Ü•İt ediJ•ektedir. 

Loadra 10 - Kandiye telıiı poı•aauiuin •~rdiği habere gö· 
re Girid H leri cumhuriyet i ı ia etmi,Jerdir Sondr y elnpres 
ıa:ıetesi Veniıcloaua Cumluariyeti ilaa ederken italy:ınan bima 
yeıine muracaat ettiğini yazıyor . .. , 

Loodradeki yuaao reımı mabıfili asilerin Girid -=ıdu ea ha 
kim oldaiuaa •e binaenaleyh adanın iıtiklihnı ilanda ser~ t:ıt 
bul•mduldvıaı in kir etıaelcdt Ye fakat aailer bir h" ftad an buı 
b11a• beaaer ıuılar çılurclıld nl ıçin bunhırın ihtiyala k.rtılan 
•111 llıım ıcldiğiai bildirmektedir. 

Ati•• 10 - Hanı, at ioadıki mubalıtıriaden almı,dır ... Hiı · 
mettea çık.,ılm11 olıu kilk iı znh lısı tekrar h zmete l:ıoculmuf • 
keadayotiı latrda Ye ıpetzai tor~ ido mubripleri tamir:edilmişler· 
dir b• iie f"mi aai iemileri blubedrceklerdir. iıhumca mıntı 
kua Ye Kawala limaaı ~emharduman ediJmitdir ui pura ıemi 
ıi lraç1 ·1J111ı,dır Hlt-rf" lcar,ı Y~Dİ air bombardumaa yapılmıfdır 
aıiler ullniie k•rtı Bır taarıuıa baıırlan•aktadırlar. ui fılo 
Eıe deniziaacki u~.1larA hakimdir ıeJia ı ie 50 kilometro muafe 
deki ç•yağzı l&öyü bir AIİ remi tarafıadan bombard mın edtl • 
••tdir Hİ fıloıuoun o \:- üı Ye yakacak ilatiyacnu ecnebi 'bir men 
badan te•ia ettiii teyıd edilmektedir. 

I 
Ceaene 9 U uılar derntğio ' a bir tebl ıiinde laaJtn 5,,fya ile 

Aekara araııad• dev,am edea ..ioıtaae izahat teatisi> ıebebiyle 
ii. Aatttaof.a. 7 -3 far ali •ahtnıaı rnı ald . iı teyit t dilmelıı.te lir. 

Loadra 9 - aiyHıl mahafıl iki tarafdan bir taltp •aki elea 
i• taluıhrde 1lnk6aietci ve veniıeloıcu yan•nlılar arasında dev 
letleria ta•tHataau Jondranıa mbıit Hrette kar1ılayacai•a1 
Hanebne'ktedirler. 

Bakr~ 9 - Mati>uat au1rar laatti hareketi kartmnda b•l 
lu11 antent1111a icabında laıarekete a-~ç•eii 11.Hrceiini h.tırlat • 
makta«i1r. UlriYel'ı•I razetesi balkan miHkınıo ilk tahrik emare· 
reıialie derhal •• ~eadiliiinciee tatbike geçeceiini herkea:a bıl· 
meai l&ıı•chr eliyor. 

Atina - B. Çaldari• ~4Zet~cilttre beyanatta bulunarak ec· 
cümle dctni,tir"lıi ba •aboh ba,lıyon topcu ve tayyare taarruzu 
omumf taarr•:aa laa~ırlamota rnatuflur ~ger ·hava/o• iyil~ıme· 
itte deoa11t eder oe iclerindc ha, 6Ölteren Ju çma hareketleri 
dolayııilc P•lı ınuılatemel olarttlı 011/cr mokooemd/erin n fay• 
da•ı~ oldatvnp anl-ıyupcia tealim olmnzlar•a umumi taarruz 
yarın baılıyacalı.Jır dı~er c;/ı,._tten harciye mu•te,arı ba gün 
öt/eden •onra bakanlar h•yetine İ• vanın tam bir •urette bn•· 
tırılma11na Jofru .eri bir ıstiho/e m"-vcüd oldvgunu bildirmi,ciır 

Belrrad 9 - Pra•d" gazctf"aine b ldır diğine gör• makedon 
ya •a leri !7 bia röaüll6 toplv ınrılar •e atina ile selinik araaın 
dalıi •uharebe ve munsalayı kesmek iüi ıeJArıiie hücuma ba· 
ıırlaumaktadırlar· Aıi general kanemoıaa umumi aeferberJılc 
illa ettiii bHdirilmektedır. 

Atina 9 Ha.aı ~j•nıın ı n buıaıi muhabirinde•: SelAnikde 
netredilen bir teblij-e ıöre topc11 kıt••tt ve tavyareler •ıileri 
hombarda•aa ctaıeje ••şlamış lardır. mıkedonyada amumi bar 
ruı pek yalına dır baııayacalr:dır. 

Atin• ıO - Havaı muha · 
birinden: Averof ı.ırblıınnı ta· 
kibe a-idea bir tıyyare ıemi 
yi bulmut ve üzerine bomba 
atarak y~niden hı sara uirat 
mittir. 

Düa akıam Selaniluie H· 

at 21 de nttroluaın bir teb 
liğ' banluıa püıeldiiini bil • 
diriyor bava ve topcu lıuvvct 
leri bütün :gün uilerin mevzi 
Jtriai bombarduman dmiılcr· 
dir. l.öprüler dün akıam tll · 
mir ~dil•it ve maiaalar kal • 
dırı im tfd•r" hü L ümet~ 1. uvn tle 
ri yakaada makedonya ve 
tralsyayı asi çetelerden temiz · 
leyecektir aabaht•n itibaren 
24 hyy .. re ıtrima mıntainıını 
durmadın bo•bardua:aa et 

mişlerdir. baıı tayyarelerdc 
kavala limıaııır limanda bulu 
nan bir torpidoyu dramı fİ • 
mcndüfer iıtasyonunu Ye bu • 
radaki kıtlaları bomba Y"i° 
mura altına ılmıılardir. 1--u 
tayyareler üzerinden geçtikleri 
köy ve kal\bılara bevamaa • 
mell'!r atmıılardır. dün •kıam 
mılc1a.don1ada yeniden buı 
11nıflar ıilab ahına çıtğrılm•ıtr .. , 

Belıır• - NoTOltİ ruete· 
ıi bulguıı•aa ne hazarhyor 
Baş\dıklı bir makalesinde di • 
yor ki: Soha dı balkan ba • 
rıı Ye nizamına bir tecavuı 

baz11•l•ndıic •e bar p yük aek 
d•nnıaıa icti mı da bulundu iu 
tu ı .rada yoauılıvy•nnı bir • 
lıkc i krahn.n mcaut t~ı '! bba · 
"ylc 1kdcnilro f '° b~tbu · 

kan ycvtiü tarc fındın za 
ed i lmiş olııo halknn nt tı 

r:n u ·hedes iode yuılı s rıh hü· 
ü 'D~tl erc hm ve fl"a m ~ r 
Balkan ittifski rocAcut oldu,ıı;u 

nu uontmemak laz•rnd,r. 
Balk o anhotı Balk ri 

neulctleri iç rdc t-m bir iıtık 
lal hudut bütüniüğü ve oız:ım 
temın etmektcdır. miuki im· 
za etmiş olacinr y barcı bir 
u"eri kuvvet t. raf.nd u tt h 
dit cdıldikleri t~kdırde birbir 
lerıne ıı skerce de yardım 

mec bur lutulmu. ı o dır. şu ve 
ya bu bilkso devletinin hu • 
dutJarrnı geçccc k ola ı1 herkrs 
balkan ulusu ve ordula ıo ı n 

n:. fitterek et pbes ıyle k~rsı l ., şa 

cakdar. yoguslL vya, Tütltİ)e 

ve romanya ber hanfii bir 
lu ae futuhat maııudıyle yu· 
nanıatana geçmek teşebbüsün 

de bulunuı sa yuaen ı st. n ın bu 
tunlük: ve bur ın etın i h ıma ye 
etmesini bıle ce lderdır. Sofya 
~e faşiıt ıtal ya ._z:imamdarlan 
nın ve musd emetperver bal 
kanlarda karşılıklar çık•rmak 

aııu eufn berkeşin bunu bil 
ııu si Jiı.ımdır. 

Atiaa 9 - Bı şve kil bay 
Çalduis dün ekşam g ıetecİ· 
fere nkı beyanatında f ôyJe 
de•itdir. Makec onyula fena 
laıanlar nıbıyet bulur bulmaz 
Htler kcndiliklcrıodeo dağıl • 
madıkları takdırde ki beıa da· 
iılacaklarıua çok kuvvetle iq 
tı••İ veri) oıum . iıyao hareke 
ketinin tcakılıne hemen bt! Ş • 
lanıcaktar. MılJete soğuk kan 
hlıiıaı muhafaza etmeı oi tav· 
ıiye cdto B. Çeldariı ~ u söz 
!erine ila t ifo dcmiştiı ki bil· 
l:ümet mumkün olduğu ka • 
Jar H t el fa t o. masıaa di ~· 

kat et• k ıurelııe ıoti:ıam ve 
aük &o t m men ve bu defa 
kati olara k tt s ı e dc cektir. 
0 ıuu~tte kı ııtıkbıdde miJle 
tin ıükun ve huzuru tamamen 
temın cd:hruş ola cakt ı r. bükrı 
metin ıftıbar ett ğı bır şey var 
i 1 e oda bütüo mıH etın ıhma 

eli n akıli zcu.11a yapı l mıı 
olan ııyaa bare1'etıain uma. 
mc• takib edılmitt ir bu ııyıa 
hareketi başlauada di~erleria 

ciea daha beter b r dehi bu • 
lunan bir deli bir tak ıaı be • 
yina ı ıkrıo eseridır. bük ü .net 
yuaaniıt.aaıD :bcr tarafınd n 
mütem•diyea ı sy1111 i nefrt t v 
iıtakrııb ıJ e tıkı b eden \e a ı· 
ı~rın ibret e l cık ş tkılde Ct.ze. 

landml aJarını ııtiy n bır t • 
ima tdg afh:r almaktadır bııy 

aclmıleJ t: fkfırı umuın iyede a y 
ai vedulc isyan bar hdini ta 
kib e tmckted r. ve ecnebi 
büHıtnetle r bu f.rsetlaa i ıtıfa 
de ederek hüt. fı metisa mılli 
kalkınmayı ve dabılde aüküoü 
ve B•lkan yarım adıında tees 
ıüs etmış o l n nizami temıne 

naAtuf ol n icrt:ata karş' 
t .. m bir t eveccüh gösı,. rm ş · 
1 rci.:r . 

- ..... -- --......---.. • • Düeünce ., 
U-:ı: ~ n.leri 1 

~"' ------ __.......___,/ 
Geri kalan hır öd~v 
Trabzon•por lıulübu ~en'i 

lrki, aalonunda Kama/ Ata· 
tü J. ü ra bii•tünü yakultmelıle 
h~pimize ıimdiyeclek yapa· 
mcıJıgım:z büyük bi.ı yrlkiı· 
mün yapılması 6ereklitini 
bütün an!amiyle ciayurmuı 
oldu. l • y oldaki illı Jıaoaetli 
duyuruı 1.1e uyanclırııı Cam· 
huriyetin oıbirinci ya/dönümü 
boyr .. mındo alayımız yap· 
m rşdı . 
K::ntın erclogc!a yöruincle 

k ·, la önünde alayımız yö· 
nünden yükı eltılen Kama/ 
Atatürk büstur ü apırkcn ıo· 
yın alay kumar.danımı: bay 
Emin Çınarın ıöy/edıii •ÖZ· 
/erde hC'pİmiz.i iliıikl•nJiren 
ılemli bır d,,kunuı vardı. 

ı u dokunu, kentdc ı'yi bir 
yankı yapmCJkla beraber •• · 
tenil~n yemiı i 1.1ermeğe >ol 
c:çamamrıdı. bu canlı oe b•I· 
6eli örn•kten payımı::ı.ı ala· 
maclık. bari •erilcinc/ua ala· 
bdıek ... 

Trabz.on•por lıulubu 1 ıa· 
/onuna Kamdl Atatürkün 
bıi.tünü koymakla üllıüıünün 
angı lıöşuini yapmıı oldu • 

l:hr evlerJe cic ) apılabilir 
yapılmalıdır da ... 11r.c•lc • 
bir kulüb .alonancla , İliler 
ka. ublcrin ıa/On/.,ınJa, laatt• 
:zen11inlerin colerinclc yapıl· 
mr, olma ı T rab.zon 6uJun•· 
nu dııyuramaz, Atatürk• icar 
ıı olan ıevıi 1.1• baflılıldarı· 
mı.::ı tüke/ olarak duyurınos. 

Budunumuz.an ha yoldalıi 
genel Jıle6ini yerin• 6•tİr. 
mek demek Atatürk.ün tler1 
rim uz.unun ( inkitdb ıanal · 
kar1111n ) •/inden t;ıkmıı •ü· 
::ı. el bir lıurt; :ıt:ncn bu lc•ntin 
en 6Ü::ı.el brr alanında dilıil· 
miı , yültaeltilmiı olma•ı C•· 
m ekdir. bu İJ üz.erinde gönü. 
lerimi::ı. , 6Ôz.lerimi.z ancolı 
böylelikle doyurulabilir • 

Kartuluı tarihi katlar yaılı 
olan bu İ•telt neden bu faia 
dellın İf ve yoptf alanında 
kendini ~Öıt "remedr? .• 6et;•n 
yılların uygu ılu/tları İfiind• 
bu deterli ültürel ve larila. 
ul iıimız. n yapılmamıı ol· 
masanın ıuçu, o ::ı.amonlar iı 

başında bulunanların 6oyan· 
Larına ol•un deye/im, a•y•li• 
amma, kamunan yopılmo11nı 
i.ıeclı~i ve bir gün yopılacalı. 
olan bu iı , bu 6İİn böyl• ya• 
pılmamıı ortada lıaldılı~a 
eıkiıcrin •ufu la~pinıiain lio y • 
nana binmekcle oc elden ele 
alttarılmakrJadır • 

Bana kahrı• arkava bah• 
modan ve uk•'leri kınomalcla 
oak t g t; irmı:dcn c;ut bu ç•i 
dır diyerek bir yandan genel 
lıu r uitayın ve belediyenin 
orı ylayacat,, budumuz.an bu 
iı için candan bntıılayocafı 
akçalarla ıöniillerimiz.i ltoı 
edecek yüzlerimizi güldüre• 
cek olan Atatürk kuıfatının 
yaptırtlmaı, •ıine lıeıenku 
olarc.k baflamcll)1.1~ . 

NUMAN SA.Blt 



SAHiFE YENi YOL 

gitdikce enk Yunanistandaki isyan hareket• 
s ~ıanik şarkında trakya vem kedonyada so • 

azıy. 

r giriyor • • adalarda 
. 

fer muhinı limanl~r ası 

filönun işgali altında mi?y 1 an mi-akini rni istifdaf ediyor -
nanı yanı 

Pari• 9 - Harıa11 oıarıaı · 
nın muhabirinden bura aiya · 
•İ mahafili yunonııtan uaka. 
yiini bir · z endire ile takıb 

dmeluie ue bu va lıoyiin ha -
kiki bir oahamet kesbetmi1 
oldatu matal€a61nda bulun 
makdadır. Anharadan 8elen 
oe Balkan anlaıması devlet 
lerinirt balkanlar ıtatukosunu 
defiıtirmek İfİn yapılacak 

h~r türlü ı,,ebbüıe mani ol· 
m:ıya lcarar vermiı olduğu • 
nabildiren baza ı.,.ı.~.1 ... ,1,,." 

endiıe ile bahırolunmakdodır 
Bu hab•rler Bulgari.tana 
karşı bir ihtar mahiyetinde 
telek ki ~ve böyle tef •ir edil 
meA.te iıe ihtarın 11ebel leri 
oazih •urette malum değildir 
Bu16ar hududundaki Türk 
meozilerinin takviye edılmui 
munhaııran bir ihtiyat terli 
bi olJuia lcanaotı mevcuttur. 

Araaclola ~ofın•rnın notu: 
Anlıaradan bu gibi haberler 
gittifine dair hif bir mala 
mat mevcut delildir. 

Pariı 8 - Mauilya ıui 
lcaıtlır:ı ue ouun b6t6n atın -
yaJa ayandırdıii tnJı,e ve 
h•y~canları kaydeden Neu· 
yor k herald a:azetl'!ıi, İtalya 

ile Bulgariıtanın, uenizc/osun 
Balkan miıalıına lı•rıı alan 
uaziyetlcrini ue habe,iıtan 

için yapılmıı o 1an İtalyan 
••f~rberliiini hotırlataralı di 
yOf lıl, Ceneor• mahafili tc . 
lciııız. görürıüyor amma delJ• 
let oa ortia aclamlarının cesa 
re tinden kt>rku{u) or. 

Roma 1 Habeıiataıı 

bükümeta italy nın ileri ıür • 
müt olduiu fntkrı ka~ ul et· 
mit olc:iujaadoa nl•al aadiae 
ıile ona takib edea huli1tlcr 
Jiıiiadea ora.da çılua iatila 
fıa h.-lli içia icra edilecek mü 
za kereh:r r ın1111ıda .lurako.I 
• iıudemeieri •u~ ı1uae m1;ai 
olmak m11kıcıdde som.:ali l:a•c'u 
duada bir bitard •ıataka 
ihdaııae mute.llik m••oklırat 
i.ir itilafaame •kaeaiJmi1air. 

Atiaa 1 - Harbiye u ıi· 
l'İ reaeral ~ oadil.ıden gelea 
yeaı bir telgraf lla deailiy orki: 
9Mldetli kııa r~imea luta&IJD 
ceblu~~e aeitu ileri harekitı . 
na halel ~elmemekde •e ıeli· 

lacı •e mui.:auıaıt 11vkiyJSt1 
biç bir •aniaya 8f•'tma•ık · 
dadır dön ~-İledea ıonra ha•• 
e3ileımcye lıışlamııdir. bom 
b,_ardaman tayyareleri müt~ad 
did ddalar u~m•tlırdır her 
Uhlü tc hlıkeyi ıöze alarak 
uç,a bu tayyarelu aeraze yor 

mıılar ~ o m~tro~• k•dar ine· 
rtk kııl~ları YC iıts) ODU l:om 
b•rd•mın ~tmiılerdır. tayyare 
heı:n baro um na aen zdcki , sı 
J .. r aruıa da lı or k u ve tel; f 
uyanditmıtdır. tarki makedon 
yadan g~luı hıberJere göre 
111iler pek fenQ v ı.iyetdedir • 
ler buıi• lıava mü;•it oldağu 
takdirde aıileriaa daiıltılm.uı 
için ileri h-rcl!U ca btlıaa • 

· ı kdır, 

lskenderye 8 İvg liz ta}} yre şirketinin G ridde l u un n 
ve adadan ayrılmas na hususi bir şekilde mu anne ed len 
ımperial yatının kr.ptaoı reuter ıj nsa mubnbırioe verd

0

ğı b·r 
maıumatta Girid baH· 1010 vf'nİzelosa vardımıı ha:zır olr4u~u u bıl 
dirmiş ve şunları ıiavc dmiştir: Eğer as•ler mağlub o u·.., "'• nı 
zdoı Giridi mustak1I devlet ılan ederek uluslar k'6rumuna mu 
racaat etmek niyetindedir. 

Roma 8 - Havas J j ı nsı bildiriyor: presto k"uvazörü damts 
to •e rizafelte k{ şif gemilerine on iki adaya g.tmeleri teblig 
edilmışdir. 

Atina 8 - havas ı jal'sı bilrJiıiyc.r: At'na J j nsı gt:neral 
kon dil sin h zrnetine mul:ıafaten nazirler mcclısi tar fı -ıd n f r k 
Jiğe terfı edıldiğıni bildiriyor. bıJndHn b~şk:a lı:avalarm Tuky' · 
da hareki.ti işkalde devam etmekd1-olduğu bılclirilmckdedir ha 
ılı~ 1ar eh vı m { dı, or. 

Sof ya Bulg:ıriRta11 biik Ü 'Oetiniu iki ııoıf askcıi silah 
altıaa çağırdığı rıvayt:t edilmekdedir. 

İ kenderi)t .. 7 . B. venizoloFuo asi kruvC:Jzöılt rJ( n 
birine binerr:k iı-kenrlt>ri're, e do~ru 'ola çıb.nı ~ 
oldu~u ~ayiasi burada bü~ iik heyec~nı uyaudırdı 

Bükref 7 - Ha•as ı j uıındaıı: Türkiye den gelen h b~ lere 
göre Türk bükü•cti ıaakedonyn ısyanından doğabılccek her 
bitimale karşı yuaan bududuno oıker Ye malzeme göode m:sdır. 

Sofya 7 - Bulgar bükümeti isyan yüzünden muhtemel karı· 
ııldıklara ma:ni olmak üıere yuuın hududuna kıtaattabşıt etmıadir 

Milaao 'J - Yunan reaeralı Plaatira ba sabah buraya gel • 
miuHr. hrc bir mulakat v~rmemişdir. 

Pariı 8 A nadolu r jan•lnın haıuıi mahabiri biiJiril or : 
Bal11ar hükümetı ,.uncu• haduduna o•ker taııcimaktaciır hul· 

11ar h Jriciye na:z.ıri Brlalatof f beyanatanda : yunaniıtanôaki 
iıyan h areketinde f.Vuel Türklarin hutludacla be, fırka aclcer 
tahıiJ etm ı olduklarına hayret ettifini ıöylemiıdir . 

Pariı 7- pelit poriziyenin ltanui muhabiri Atinadan ıa haber 
ruemeltt('tiır : m. Çalc/r.rrıın bızzat bana söyletlifıne göre 
Bulgari ilan aefiri Yunan laülıumdine kendi mr;ml~ketin Jo11 · 
teme d11.) rulorını teyit f'tmiı 11• bu/gar toprolılorlna ,-rıcek 
olan aıilerin derhal ıilahlarından tecrit edileceJılerİn! bildir· 
miıdir • 

Atino 7 a.d - Atino ojan•t. bilcJiriyer! Aıi APerof zırhlı· 
11 mıdilli ada11tna yoncıııp o•ker fıkarmok ıareti/e .ehri ;,. 
ıal tttirmiıdir. 

Selinik 8 - Hanı ajansı bidiriyor: General kondilidtn 
ıeleıı bir telı·afa göre Trakyada aailere karşı mücadele etmek 
te olan ı~netal plaatirasın elek11ndiripoliı civarında mukıvemet 
etmekde olduğu bildirılmcktedir. 

Bekciıi venızdoıcu olaD bir mezarlıkda hı kiLi bir müh·maı t 
dt posu keşfedilmişdir. 

Paris 8 - Gazetelerin yu· 
naniıtana göoderdıkleri busu· 
ıi muhabirlerin 'erdıkleri taf 
ıilata göre aııler vu: yctlcrini 
aailambşdırıyor gibidır löti 
jurnalın bususı muba biri mi dil 
Jıoin işi11lıoden başka aaılerin 
uk 1ı ve sısam adalarıadaki 

iki torpido muhribi ile işial 
ettiklerıni ve ıezer ile kaYa • 
lada vniyetlerioi takviye d · 
tıkdcn sonra dramayı jşgal 
ederek kısmen ep ce kcçdık · 
lerini bildirmek dedir fak at 
11'\Uhabir hükümde sadık ka • 
lan donanmanın haıır oldniu· 
au ve üç torpido mubrıbtain 
kaudiyeyi bombarduman etti· 
sııoı alive etmektedir ·poti 
pariılen muhabiri hiilıumet 

tayyarelerisıın ıerez ile kava· 
lada demir atmış olan iki 
ui harp gemisioi bombardu 
mQn ettıklerini bildirmekdedar 
Jöpöti jurnala iÖre veniıelos 
cular lariuaya ışg•l etmitlcr 
averofu tak!b elmek iıteyen 

iki tayyareyi dütürmüşlerdir. 
Pıreye karşı bir hücüm yapıli 
mı sınrl•n korkulduğu bildir· 
mektedir. 

Roma 8 - Sfofi ıjuııı 
bıldirİ) o : bü Gn k.ra kılıkla 
rı neıdirıden yükıek ordu 
:ı:a bihsıntD iıtiriikıle talımler 

baıl•W•idır gaye er b iıa harbi 
yc.a.o.n lcı' :! eH~f araıi vui 

yetle-re göre memlckctıu mü 
dafauına ait mt seleler edıle . 
cekdir 50 ie .. eralın iştir k 
edeceii:bu tezaburat büyük 
,erkanı harbiye re sı ve bütüe 
ordu kuvvetlerini yükıek ma· 
kamatının huıuru ile Romada 
kapanacakdır. 

Atina 8 - Harbiye baka-
nı •e Hilere kartı ukeı i hare 
keti idare eden general kon • 
diJiı 2öadcrmış olduiu bir tel 
grafda tiddeth fırtına Te so 
iukların devam cdcrt=k şarki 
makedenyadakı Hİ kuvvetJere 
karıı muahzam orduoun hare 
ketiai ıüçletdirmekde davam 
ettiiıni n kes f bir ı sın ha 
Ya harekebne ma11i olduiu~u 

bildırmekdedlr general Lon • 
dıliı ıüıgirın ııddetiaden bir 
tayyareaın dütdüiüaü, ordu • 
nua k uvvei manevıyuının 11ıil 
kemmei olduiuııu ııive et 
mekdedır. 

Sofya 8 - YuD&D budu 
dunda ıük üoet hüküm ıürmd, 
dedir. Bulıar makedonyasın • 
da top ve mıtrahyoz ı sleıi 

ouyulmr ktedar hudut civaıın. 
dakı h.lka naıaren rı;ub .. rcbe 
güı ütüleri Bulgar hu.:ıud 

yAkl.şmakdadır ve bu aıılerııı 
rucatıa• delalet etmektedır. 

11:l~r bı.zı hudut karakoltarıoı 
i'- çİll:f 1eıdıt. 

Atina - kış ve siı l.üku 
met unctlerinic Ma~edonya 
da çev ilmış olan ui kuvvet 
le re tr. arruıa 
n~ olmuşdur. 

ber hükumet 

geçm~sine 

bununla 
hyyarel~ri 

ma 
bera 

ka 
vala, sereıdeki ssi kuvvetlerin 
toplaodıklan yerleri bombar 
duman elmtşJe.ı ve lıir çok 
İJt kşafıard.ı u unmuşlardır. 
h ıL frn t u H. rp gt> m 1 eri ııai 
r •mııeı hucum ıçin git it ıu 

l.ıruı hareket etm şle ·ôir. 

Selaoik - Harbi}'c nazırı 

g ıer ı ~oodlis ş •knI ke. 
dony daki a İlere k rşı here 
katı ukeriyyenJn gl"cikmiş 

olm u sadece havaların fena 
hğından ılcrı geldiğini söyle 

mişdir. N ziriu beyaaı•tına na 
zarao ısai gemiler den bir ça 
y ğız hız.aında karaya ıokul 

mağa muv ffak olmuı ve 11kı 
ıki top atmışdır. Nazır bükü 
met k uvvetJerinin mutlaka sıa 

hb geleceklerini .kanaatı ız 
har ctı:ıışdır. 

Atına 7 [ A.A. J 
Kav"Ja halkınıa •ailere 

karşı ı&yan cttıkleri bildırili • 
yor. beş saathk bir harbden 
80Dra Uderin reİıİ fCDera} 
Kamecos Hi remiJerden pıa 
rayı kendıııne yardim İÇİQ 
çağırmııdır. 

Bükreş 7 - Havaa 11 jen • 
aından: Yuoan hududuDa '". 
kt r ve malume gönderiıd.ii· 
De dair Tür kıy eden ırelen ha· 
berler üzenDc bu ıevkiyat 

makedonya yunan iıyanuıdao 
dol y ı ıhtiyati bir tedbir ol • 
mak üzre telakki etmekdedir. 

P 111 rıı 7 - Enteraaıipna 
ı zetesı )UDaniıtandaki iıyan 

b rckebnı menuubabı eden 
bır yoızıııoda B. venızetoıun 

Baıkao miıakına mubalıf t•ldu 
nğcu hcbrlatıyor ve B. mak 
sımasun ç.kilmeıini manalı bu 
uyor Bay Venızeloıun muuE· 
fakıyctı takdirınde Türk yu • 
nan müar.sebDtıoın mütk!J&ta 
uğu~y c~ğma ihtimal •eren 
enternı:ııyan isyan hadiaeti 
nin şark misaki güçlüiü le· 
ayni zamana nıt gelitinin 
bır teıac' af. olup oımad•iın• 
soruyor. 

Atiııa 7 - Atina •j.nıın 
den: 2o santimctro kahiıjın • 
aki ar ş rki makecıonya 

dııletioe k ışı yı:pılacak ••"e 
ıi h reJ ata m ui olmakd11dır. 

Aı lt:r,n tl,ndtn kuıtuluh ka 
ça. 1 r ılerıo lu:mEndnoı ol•n 
ge(jeral k men sıu ş tki ma • 

k e ot p ı:ı n htıyt t drsd1nı 

ıdc ı '1 r < t t) e. t ŞE'f büa ettı 

ını v f k t uıi nmıı oldu· 
gu·tetb ı u u 1 tine rağmen 

lucda muv: ffr • o!madığıaı 

ıöylıyorlar. 

... 
Belgrad 7 - Yua•ll -' 

l<u•d kıtaatıyle asiler •rd 
da kat'i muhabere uiler ki" 
leye .kadu tulim oJmıd• ;A, 
hkdude bugün öğlede••' 
ra başlıy•cakdır . renerıl .,, 
diliıin ml!iluadı .. ilcriD 
dökülmeluızin tuli• ol_., 
rmı temia etmf'kder. 

Selinık 7 - Kaah b:ı 
ler cereyan ettiii bıkk-lli 
ecnebi i::Zdelerde çık•~ 
b ~rler tekıip eclih•ek. J 
M•bHı"»lar ıtcoma uebr• ti 
ayrılmıt buluDuyorlar fet• İl 
Y• harakatam~nı ol••kd• 
fakat hükumet mabafıJİ • 
rin yiyeccklni kalmadıjı 
boıgunlukları ıüa ıatl 
olduiu kınaatındadırlar. ~ 

Cenevre 7 - Havı• ~ 
ıı bildiriyor: ulusal k~ 
nezdiotie b uJgar mar•~ 
Banlomof ieael kltibi af~ 
bir 111ulatra ver•İf dir bll ~ 
trada Türkiyenin teılilaat il. 
tikiyet edilmektedir ce•~ 
deki Bulırar mahafıli •• 
tarafındaa yapılan bir te 'ıi 
büıüa yalnız bir cfoıta~~~ 
zar taatiıini mümkün ~JM. 

b~lıarl~rca ~ayri tabii~. 
dılea bır •azıyete bir oı 
verdir•eyi iıtıbdaf • 
16yle•ektedir. 

Ceaenc - laa••• 1 

bildiriyor: Türkleri• 
t&rk hududunda yıpll 

oldukları hbtidata dair 
len mubbrada deniliyorki 
1eaedea beri Türkiye 1 
dıki aıker mıkdarıaı 
ıurettet•kviye etmekdedi' 
yaya iki yeni piyade fır 

500 .d~n fazla topu k•~ 
topcu kuunti ıöad•r"' 
Ankara bökfımeti yapıl•• 
tahtidat laıkkındaki iıtİ 
11rf Çanakkale boiaJJlll 
dafaa maluadıyle h1treıı'..J 
tiQ-ini ileri ıürmekle 11111~ 
etmelıtedir. ıeçea ki•~ 
nide aıker ka•retleriai•, 
dine yine deum edil.,;f, 
bulgar huduouaa y•ka' 
yerde yeni bir fırk• 

olunmuıtur hududua etr 
buluuaa bütüa Türk ~ 
ıu dakiliıtiı piyade f• 

kuvntlerile do'udur. bit 
mubimmat erzak ye 
depoları teıi ı edilaifclit-
arıfeainde imiı iibi 
b• hararetli f aalıyet 
nında Trakya ilatiy• 
üçde biri ıfJ'b altaıa 
ve buna lıtanbuldan fi 
do!udan göDderilea relı 
23 bia yeni efrad iJAf' 
muıdur Edir11ede ı•~ 
taıam çeteler h ıkil e 
tedir. Trakyadaki sa 
Ye aeferleria izialeri ~ 
•ııdır. mubtira e• 1 frtk ı ı~u Ye gerek 
aba liıl araıında ticfd1~ 
propaianda yapılıa•lı 
Türk lbatbaatınıe B•Jf 
aa bUcum et111ekdı ol 
Dı kıydetmekdt:dir. 



• 
ıcar 

Mohalloi 

,. 
Firenlchi•ar 
Ayafilbo 
Eıvalc 

• 
" • 
" Çorıu 

Toı köyü 
Abiyun ,. 

Kalcıya ma. 
rn•laoita 

2 ve 20 komprlmefik ambalajlard11 bulul)ur. 

Ambalaj ve komprimelerin üzerinde halis· 

liOln fimull olın EB markasını arayı nız 

müzayedesi 
Solt.aıı Neoi Ne. T. 
Meydanı Ş. Matosa 589 R. 

• oda 599 • .Sira maf•:ı•lar mafa:ıa 612 • Laz.ar ofla leonc 91 M. 
Amir oi/a • 210 R. 
Golo otlu mafosa 35 m. 

• • • 37 • 
ıire mafeaalor • 115 E. 

• • 116 • 
" • 144 • 

•İpolai po~arı • 11 
" YıUııdı mnhall• •mlclk ara.zı 7 • Kili.. oc alt ma. ,, 3 ,. 

turlaltlı 

irancı oflu • 2 m. 

DEFTERDARLIKDAN : 
Yukarıda CİDI •e sair e•safi yaıtlı r•yri menkulahn bir 

ıe~elik icarlara on b"ş fÜD müddetle mDıayedeye çalur.lmıtdır. 
talıp olnolartu, yfiıde 7,5 dipozito akcelerile birlikte ibaıe gürü 
olan 21 3--935 perfembe ı&a& 11at 14 de defterdarhkda 
toplanacak komiıyona muracatıarı • 2 4 

Kapa il zarfla Gayr 
Emlak Ne Sıra N<J Muh2lleıi Meoltii Cin•i u. R. 

1 i•lumder paıa Er:r.uram karıir han,. 49( 51 

YENi YOL 

un eksi tmesi 
Sann aJ ma koın İR' 0 1111 

r İ,at-tt ndf' rı 

1 Erzinc11 n fırka ihtiy q 

için 276000 kilo una hı lıp 
ç ıkm d ~ ındao 2490 s.,.yı 1 
krrunun 40 cı mnddrsin~ 
tevf ık n yen' el n k;-palı ek 
siltmeye ltouulmuştur ıh p• 
s i 20 mart 935 çuşımba 
günü s~at 5 de ~rka sa-
tın ima 1.-omis} onunda ya-
pıhı cakdır. 

2 - tı b mir. n l-e del ı 38640 
l ıradı r . 

3 muvn kk t t~mir.at 2898 
lı rarır. -'* t '""bı plcr'n snrtnsmesioi 

gö mc k ü:tere b n gün ve 
munnkt :,y;.ı ışt ıı ak etmeleri 
içın ibnJe Bflatinden r vvel fe • 
mina la muvak k. telt:oyle bırlik 
de fır ka satın.: im• ko yonu· 
na mürr. caa tlP. ı _ 4 

Kap t d. . 
mesı 

kı letmesi 
SatınaJma kom,syonun· 
dan 
1 - Askeri orta mektep tale· 
beJeri için kumııı mektebden 
verilmek Hİr bil cümle mal 
zemcaile dakmeıi müteahide 
ait olmak ı•rtiJe 185 ade:ka· 
ut dikciriJmesi açık ekıiltme 
ye L:oomuşt1Jr . 
2 - mu•akkat teminat 49 
lirad1r. 
3 - tabmın edilen bedeliae 
nazaran bedeli mecmu 647 
lira 50 kuruıtur . 
4 - ıhalesi ı l mut 935 pa· 
zartcai. fünü aaat /5 dcdır • 
5 - taliplerin tut blmUİD 
görmek üzere her glln ve 
munakr saya ıştiraK içın ihaJe 
gün ve aaatında F.SA AL KO 
na muracı.tatlar, 4- 4 

menkul artırm ısı 

Hiıae•i Eıki ıahibinin adı 

Merke -ı ve ınütırnka ve ic bi· 
n görP dahA uıık m b:Jl ma 
biteme ve oair lerind 

A.iJj v ~ idari Javalar 
J·ahu \ hukul ı nıura
le:ı J • n f' Jer . 

uzun sokek '~a adli. 
ve b vanınd No: \ 26 

_,,_ . ..__. __ _ 
En «on sis eın fılt r !er vr-
fenni v s•t.Jlarla cekılın'ş 

~lESHcH .. 
3ozc . 

Ş rabın 

v 
Bıı kf'Z gN IJ tdi~ i Ill iJ: 

T E F 1 s 
i alı• 

Bozca ada 
şarablannıız 

karantılidfr 

K~o , s ioirlere yenilik ve 
kuyvet veren, İşti b ııyi açan 

hazme kulaylıışdır n tek 

A 
Bozc ada şarabıdı r 

Taşr 'pa rişleri en çQbuk 

v sıta larla gönderilir . . 

KiLOSU 
Perakende O Kuruş dur 

Toptancılara tenzilat yapılır 

Yegane depo~u 

is anbul 
b akkaltyesi 

Bank ca Maliyece 
muammen mrıamm~n 

kıymr/i kıymeti 
L ıra K lira K. 

---
rom Marıopoli politi kanJrryati 15000 ı :ooo 

E 
M 

• 

y 
E 
T 

3 SAHIFA 

E 
M 
N 
i 
y 
E 
T 

Ölcüler kanununun a1adıfı 
düzende ve idediti bütün 
eo•.ıf ve ıeraiti haiz 

1935 yıll 
o del 

ÜJı:erıne tanıgalı 
Her çeşitde 

c.ntarlar 
Ve p'riçdeo mahmul 

Tart ılar ( kilo granılar ) 
En m utena bir ıeki/Je ya· 

pılmrı ve rekabet kabul d· 
m iyecck f i_, atlarla •atrıa 

arz ilmiıdir . 

Uzak vedrrden veri-
lecek siİ)ar işler kahul 
olunur . 

ADRES: 
Trabzon - SemereiJer 

r amii arkasmda 

EMNiYET 
Dökümhanesi 

:::1 u ~;; u :=il:= ıl ==i1 
"OOOOOOOoaoo ı>ru:>ooooo- ooocoooooooo 

-- ~-------ı-----------

inşaat ve tami 
rat eksiltmesi 

Orta ticaret nıekte· 
hi müdürlüğünden 

Trabzon zraat bankasından : 

Mektebimizin .3655 lira 1 
kurut keıifli beton merdiven 
abdeaane Ye muhtelif tamirata 
mcTcud ketifname tartaame 
•~ projeler mucibince 2·3·935 
tarihinden itibaren 20 KÜD 
müddcdle açık ekıiltmeyc ko 
nulmuşdur • 

T liplerin 275 lira munk 
k t teminatı 2~.3 .935 cumar 
tasi sıünü saat 14 de mek • 
tt. bde müteşekkil komiıyona 
ve keşif name fartaame TC 
projeleri görmek fiıere her 
sıUo mekteb idarcaiae müra • 
cıatları ilan olunur. 3-4 

. 
Yüzd v<>d• buçu~ pey akça d e ihale bf·deli nakten veya gayri mübadil bono i]e ödemrk üzere ) u karıd~ 
'~afı v zıh gayrı menkul kapalı zarf u uJile at1 şa çıkarı1mı dır. ihalesi martn.. yırmı üçiiocü cumartesı 

günii ı:ma t '>nda yapılacakt ı r. ,alıc1Jarı11 banka) a baş vurmaları 

. · ... " ~ . . ' 

1 ecr iı belt~rl anlaşılmJ§tır kj, en şık 
J uma Çt tlerini en ncuz fiatlerle 

n viik rk t~rziHk san'atHe 
{ \ ıo rru k ihtıvacın ızı emnive . ~ 

tlP tPm o edf'ce~iniz 

Ü· S ESEDİR .... 
Y PUİ gt l ı n on. moda kınnaş ç<>şi:Je_ 

rınıizi lütfen görüuiiz •.. 

taksit muameles 
Yapılmaktadır. 

. . · ..... : , .... ~· •'. 

AN NURı 

TÜCCAR TERZİ ON 

• 1 """"" . ,. ,,."" ~ .... ···"'" .. :: ' .. .. ._ 
~luhterem miişterilerjmizin istifade-
sine arzettıgimiz Jsnıaralma kostüm 

fiatleri 24, 26 VE 28 
lira\ a t>ıı zarif biçimlerde kos-

tünıl~r imal etmekteyİz . 

Hazır eJbi ~ çeşit1< r ınıi in fiatle .. 
r indetle 3)Dl dt.r ceden 

cuzluk 'ardır .. 

Adres : kund11 rac ıJar caddesinde 
K zaz Abda1halim Zade 
O AN NUF~İ 



ABONE 
S_neliği 500, Altı aylığı 300, 

u~ Aylıgı 176 kara1 

( Yeniyol ) 

Pazartesi, Perşembe Güııleri (:;ıkar GAZE Ev 
UZUNSOKAK KONAK CAMİİ KAR 

YNINDKİ 
İŞLERİ 

YENİ YUV 
MATBA 

RPımi dairelere , müesseıelere , bankalara , tüccarlara, 
şirketlere ait her çeşit defter , cetvel , makbuz , çek , zarf 
kiğıt başlıkları kartvizit vesaire en güzel şekil ve en 
uygun fiyatlarla basıhr ve ciltlenir . 

Uzak yerlerden Yerilen siparişler hemen yapılar ve 

'-gön derilir•.~l'...dl!tii'.:Sı~.::_jııı..t.:!~•uLI!:...'~ 
-- - - ------ --

TELGRAr 
ADRE i 

YE i L 
TRA ZON 

• 

'\f(}SHAST 
4 1\ UTıt~nır 

ilan aatırı 15 Kuruftıır Reklômlor 
par.arlığa tabiJir. 

1 Eaki na•lıalar 20 lıara,tar 
~~~~~~~~~~~~~---~-

o 
TA 

, POLİS KARAKOLU 
iNMiŞTiR. 

YENİYOL 
stediğıniz kadar sizin için verimli olmağa çalışacak 

Halk ve Memleket için çok verimli olması için, içinizdell 
geçen arzu ve dilekleri de ıizden' bekliyecektir. 

Şahsiyata ılişmiyeu , cemiyet için faydalı olan bütilll 
dileklere YENİYOL'un sütunları açıktır . 

--- -

• 

,_ .. L f değil is bat e ıyoruz 

YERLİ fabrikalarımızın 934 t"ncsi dayanıklı, fevk!ılade fitil tutar. h'ç o'maz. hc>~enilmemesı mümliin olmayan safi yüJ'.J 
kun1: şiardan harçları birınri ve dikişi mubayyerolmak şartJJc Erkek ko~tuınl rı 7, 18, 19, 20, 21, 

22~ 23, 24, 25 liradır OL TULU hu~u~ikumaşlarıncLın Sliradan itibaren 44 
liraya kadar .. ko~tümJer . 3 liradan 14 lıı 3) a l\~dar h1: zır k uınaş elbiseler. 

1 

~ BA't.LAR 
Her hafta kostürr1lük 

. 
yenı 

Hi<;bir yerde hulam,•dığın zevhırı okşar kum(' ıhırı 
al'icak OL T U L U D~poaında bulacaksınız. . 

Tecrubeai meydanda S 'pahi pa:z.arınciaki 19 

17 numaralı BÜYÜK DEPOYA bır 

kere uframck rehlom d" ği/ hakıkati 

gö•termeğe K A F J gelir : 

215 knru~tan 16 hraya kadar 
kumaş buJacaksınız / 

Hakiki kız m r en ikalar ... 
1 

HARIQDEN si 
lit el ıp 

B YANLAR ~ 
e hafta mantoluk 

yeni çeşit 
B, yar hra ve Cocuklara hazır ve iımarlama . 

her ceşit MANTOLAR , 
K iZ mc rka kakıld endiko Ervai cin• ha~ır 

Paltolar kirraede. o/mı} on mantolar 

empermeabl . P"Tclücüler 

Altı liradan itibaren baılar 

T ERZl Lcvazimatınde toptan' ve parak~ncle 

ıörfılmemi, ucuzluk . 

ğu ispat edene mükafat var 
L O R. 

trabzon sipahi pazarı 19-17 nu a OLTULU 
. •....... . .. ' ... .. - ~ .;::. " ... :""· ...__ -- --
İLAN 

Trabzon icra dairesinden : 

acık arltnma ile paaya cevri 
~cek gayri menl. ulun ne olduğu 

Gayri menkulun bulunduğu 
mf'vki, mahallesi sokağı nu· 
maraıı. 

tırzık köyünden kain bpunun 
•iaatoı 340 tarıh ve 19 - 20 
numar~larında kıyidli tarla • 
nın 20 hi11cde 16 hiucsi • 

Takdir olunı n kı) met. 
tt •;mi 300 lira kıymetinde 

Arttumanın yapılacaiı yer 
ıüo, saat. 

Trabzon icra dairuinde 
11·4·935 perıembe günü aaat 
13 14 de . 

l· I,bu gayri menkulun art 
tırma 6'0rtnattıesi 11-3 935 tar 
bindenitıbartn 933 768 umara 
ile Trabıon icra daı e~·oin 
nıueyyen numaruıtıd herke! n 
gtö,.bılmt sı ıçin c-çıbtır. ilanda 
yoıı.ıh oluılardıın f& zJa mıdii 
mat '-.lmak iateyenler, işbu 
şaıtoan:~ye ve 933 168 do•ya 
nu"marasile memurıyetımize 
muracaat etmdadır. 
·ı · Aıttnmaya iştif4k için yu 
karda yaı.ah kıymetin yüzde 
7,5 uiıı,etindc p v veya milli 
hir~ank nın f'ınra m ktu'u 
&e•di erl!l .. çcktar. \ J24 ) 

3 • İpotek ı~bibi alacaklılara 
dıier alikad~rJarın ve irtifak 
hakka s:ıbipler oin gayri men· 
kul üzerindeki haklarını busu· 
sile faiz ve mcısraf d İ1 olan 
iddialarını itbu ılao ıarıbind,.n 
ltibsreu yirmi gün içinda cvıa 
kı müıbiteleriJe birhkte me 
muriyetimize bildirmeleri icap 
eder. Aksi halde hi>kları tırpu 
ıiciliJe sabit olmadıkça ıatıs 

bedelinin paylaşmaaından ha 
riç kaluJar. 
4 • Gösterilen aünde artırma 
ya iştirak edenler arttırma 
ıartnameıini okumtıf ve lü· 
zumlu malümat ılmış ve bu:-
ları tamamen kabul elmiı ad 
ve itibar oJuobrlar. 
5 - Tayin edileı zamanda gay 
ri menkul üçdefa baırıldık -
tan aanra en çok arttıraıaa 
haıe cdıJir Ancak arttuma 
pedeli muhammen kıymetin 
yüıde yetmiş beşini bulmaz 
veya satış ısteyc~in aiacağına 
rüch ni olan diğer alacaklılar 

~uıurıup ta bedel bunların o 
gnyri men~ul iJe teının edılmiş 
aJ2caklt.rının me.:>muundan faz 
J ya çıkmazsa ıen ço~ aıthr • 
mn t&c;hhücıü baki kalmak 
üzere ıuttnma on beı iÜn da 
ha t~mdıt '1e on besinci güoO 
avcı '-&0tt .. y p.Lc:k aıth:J$a 
d , bed .. fi utıf ist• y~u~ ala 

cağına ı ücb nı olan diğer aln 
caklıların o gayrı mvokul ıle 

temin edilmiş alacııkları mEc· 
muundan f ulaya açıöıı.ak şar 
tile en çok arttmıoa ihale edi 
lir. Böyle bir bedel elde edil· 
mez.ae ıhctle ytıp!lamaz ve sıüıi 
talebi düşer. 
6 • Gayri menkul kendis'ne 
ıbale olunan kımse derhal ve 
ya ve.ailen mübu.t lç'o<le p ruyı 
vermezse ıhale karnı fesbolu 
narak kendisınden evvel en 
yükıek teklifte bulunan kimse 
arzetmiş oldu&u pedelle alma 
ğa razı olursa ona, veya bulun 
mazaa nemen on beş gun 
mü.idetle rltarmayn çık&ı.rılıp 

en çok aı ttırana iı~ale c dılır 
iki ihale aru.odaki fark ve 
geçen günler için yüzde beş· 
ten desap olnnacak faiz ve di 
ğer zararlar ayrıca hükme ha 
cetkalmaksızın me n:ıuriyetımız 
ce alıcıdan tnhsıl olunur. 
m::dcıf'( J 33 ) Satışa çık rıian 

tarlad.ak.i borcluy aıt h'~ıe 

yuk. rda göıeralen 1 l 4 9.JSt -
ribıı...d • Trabzon icr~ daıresın· 
de •Ş u ilin ve 2österilen 
arftnma şartoamesı d ıres n 
de s-üılac .. ğı ılia olunur 

-------
Zavi teskt:re 

Vakfi kebir ukerlılc şubeıin. 
dıen almış olduğum terhiı 

t skercll'İ uyi ettim . kim 
buldu ise nş-ğıdaki •dreıe 

lütfen t~alım eylemelerini dile· 
rim · 

Vakfı kebirin mesoplaya köyü-
nden 320 doğumlu harem 
oğull randan mehmet oilu 

Hasan 

tıh~detnamcyi yitirdilll• 
ai alacaiımdan ukiıisıİll 

mıiz. olduğur u ilia • 

Ofun alano bankot• 
dea aakoiu'larındaD " 

ejlu A bd11Uall 

u &kşam 
ıl !ız sinemasında 

p rmak izini 
görünüz -

' 

, 




