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Venizelo . isyan ate-sini giddikcP. daha çok körüklüyor ! 

Atina 5 Şarki Makedonya 
asılerinın hü~ fırnet kuvvetleri· 
ne karşı mukavemet imkansız 
lığı dolayısıle teslim olacakla 
rı zanucdılmf'ktedir hı kuv -
vetler mılcdarının mecmuu 
( 2500 ) den i barcttir. hüL fı· 
ınet kuvvetleri ılerlemaie baş 
lamışlard1r. · 

SeJinikde toplanan bükfı 
met kuvvetlerile general kame 
ııoı tarafından kumanda t1:di 
len ui kuvvetler arasında ilk 
m111adtme Struma yakınında 

•uk u bulmuşdur asiler rucat 
elmışlerdir. harbiye naz 11 ge-
neral Kondilis asilere teslim 
olmak için 24 saat muhlet 
~ermitdir 11 ler bu müddet 
Hrfında telsim olmadıkları 
takdirde bülı.üoıet kuvvetleri 
yea:den hücuma ieçeceklerdir 

Mıllı ordu tarafından osh u 
ma ne brioi tekrar geçmeğe 
aıecbur edilen 111\ kitaat ''m 
di S ·.io.kden ifelen hükumet 
k tuta ile ~cçdıği yerlerde 
aıil"'ri temızleyerek kuntiden 
ılerleyen mıralay Y aliıtrH•D 
kumandasındaki iÖmjlcüne far 
kast arasında ııkıtmıtdır hük6 
met lutaaltııa it çen bar çok 
11iler ııentral kamenoıuD em 
rı ltınd~ bulunan asi kıtaa • 
tıa kuvvei gıaaeviyesi pek bo 
ıuk old11ğuou temin etmekde 
dirler. Mıntak•nın bütün mül-
tecileri hükumet ku•ntlerine 
tevkle muıaberet ederek bu 
ıur •e aaıayışın ıür'atle iadui 
ni istıyorlar bugün ~e yarın a-
ıilerin ifoui içın kati netice 
•lınacakdır. Dündenberi Ma • 
kedonyada bulunan harbiye 
ba"aaı general Konbil s bare 
iletin yarana kadar butırılaca 
iını kati t•larak bildirmitdir 
Asilerın lııçmaaı a imkia yok 
dur. zira büHımet lüzumu 
olan bütün ve. saıte malik bu • 
luumakdadır. biıkumet dikta-
lörlülc emellerini gizlemek için 
cümhuriyetci bissıyatla mutta 
sıf olduklar pu iddıa eden asi 
lere karşı cUmhuriyet rt•jimini 
himaye etmekdcdir ıenera 
kondıl.s hül<umetın anl•t•a 
ya çılı,d gıoı ve fakat •enize 
)osun bat\ı hareketi buna ma 
nı olrlu~unu rlave eylemiıdir. 

nuı ·ıe biç bir ıemao yalan 
ıöyle•em 'f ola o naır. uslu bir 
asker söyleyor. Gttce asi ge 
miler Grid adasındrın pek 
az menfede blunuyorlardı. 
Anrofdünkü tayyare bombar· 
dumanlarından sonra güclükle 
hareket edebilmekdedır. 

Paris - jurnıl gazetesi • 
nin Atina mubabirine iÖre B. 
Veaiulos Yuaaniıtının ceDUi> 
nbillerine Girit lutaatını çıkar 
mak suretile Atinaya bir hü -
cum hnırlımakdadır girit 
aduında bir çolc şehirler isyan 
bareketine ittirak ~tmıf lerdir 
bay Veaizeloa reisi cumhur 
eay Z•imisia dün akt~ki be 
yan'atına muhalefete ' menıub 
bütiln ayın azasını •e mebuı
ları ıiride iderek iıya.na ilti-
haka dant etmek suretile cc· 
Yap •ermitciir. 

Atina 6 - Reuter .. j •DS1 

bildiriyor: isyan saboıının aa 
bahki •niyeti tudur: Asi kuy 
•etler istrimct ırma&"ının öte 
sine ricat dmeie mec Jur ol 
•uılardır. asi kuvntler 'imdi 
laüküeet kunetleri tarafJndaa 
çe•rilmİf bul•DmaktadırJar aÜ 
kCimet ka•ntleri se!iaikten 
ıete• kıtaat ile miralay Yal•• 
kamandHında bulunup iskeçe 
den ıeçerek bütiia mukave-
meti imkiuız hırak•ıt olan 
fırkadan •lrekkebdir. poroya 
~. aai bir ta~ur silablarıaı tea 
Iİ• etmittir. niırittada da asi 
ler yakalan•ıtdır. Selinik aa 
"' •eydaaındaa 23 bombard 
maa tayyareei kalkm•t n ma 
kedoaya aaileriae hucuma 
baılamitdır. 

Sof ya - 6 Havas aj 'nıı 
bildiriyor: camana ıazetcaı bul 
ıır yunan hududunun üç güo 
denberi pertıcde muharebe 
iÜrlılttilerinin itidilmekde hu 
lunduiuuu yazmaktadır. 

Hariciye bakanı B. talof 
ıaı.ete muhabirlerine be • 
yanatta bulunarak yun niıtan 
vekayiiain balkanlar sulbünü 
telıid etmesi etmesi ıhtimali 
bakımından buliarİst•a1 ıoa 
derece alakadar etmekde ol 
dutun'~ beyan ettıkden sonra 
ıöyle edil•İtdir: bulgarıılaD 
komıulanain müıkülabnı istiı 

mu etm"yi katiyen istemez 
fakat bududların murakabası 
Dl taktiye için memleket dahi 
Jiodell asker sevkctmeıi ıaru 
ridir. B~ tedbirler temamıle 
tedafut mıbıyettedir. 

Atina Guetelf'r dlıari 

Tayyareler bu aahab asi kıta 
Rta ho dılıırn bır beyınname 

ıini atmışl r hr. Kondilia bu 
br.yannam de kıtutıo kendıle 
riodeo b.akıkab g zleyea H~ 
ub,tler tar f.ndan ıü üklen -
dcl..lt:rı lkendıs ne malum oldu 
iuı:ıu utu yuoanıatanın ıya 
nı baat.rmt0ya kınar vcrmrş 

umumiycnin hissiyatına terce 
'1ulunduğunu v ~ fak at çocuk 

mın olaralc milli rubun keder 
laf\nın ka 111 dökmek isteme 
dıiinı H :lırmekdedır bay ~OD 'H izdırahını kaydetmeictedir 
dılıs beyaıınamuinı fU ıuret· ler ~lhaki milli ka·netler ave 
le bctırmıt<ln: ııze dü,ünmek rof kra•aıöröne n dopaama-
için ~4 ıaat. raublet .. verıyorum Ilı• direr cüzi tamlarına ka•tı 
bu mublet geçıoce bütüa ka- ate' ·~•ak aecbariyetinde 
r ve have"'kunetlf'rioi mır kelmıtlardır. ancık bu LO fla 
b rnet lmekı,ızu ,..;J~rin Or m•ıuliy•t :ıvJtnı tertibı fe oou 
daaau., karşı çılt .. racıa-1, bu a idare ad•11l~:' nıldir 9~ blitO• 

millet onluın müessir bir ib 
ret olac Le şekılde ceulaadl 
rılmalarJoı ııtem kdcdir. bu 
11babki nzi,et şudur: iıvan 
!arın ıaıao h:ırek~tioi evvel 
ce t nzım edılmış olan pl .. no 
göre Yunııo stanın şımıol vıla 
yctlerınc aıyuet ettirmek içıo 
çok t~ıebbüslcrı alom kesilmiş 

da kendilerine mlis it zemin 
bulam;mışlardır Umumi nzi 
y<t bakkındaki müsbet bir 
tt..tkik i y nın rk n bir zaman 
da •e k~ len basla ıl csi\ni-
tr bmı nüs ııttır. tHanyadan 
göndcaılen bir telsizden anla· 
şııdığın göre gırit a ıleri kıç 

mak t vvvrunJa ve redoaa t1r· şımali Yuni!n shcaa gön 
deı ilmiş olan g zlı Ej .ınılar ora gtı:ıek idindedirler. 

Atin 5 ( A. A) Royter rr.uhabtrı den : Baş b kan B. 
Çaldar ş rşyarıın bastırılacağına kana tı olduğuı u bildırmişdır 
lS. Çaldaria B. Venızelo•an hareketlerinden acı acı bah~ d· 
mi, ve onurı bır korlln kahremanc olma layık o duguna 
.. öyJem şdir . 

Atına 5 - Hükumet kuvtetleri şarkiMakedoııya asilerini şar 
ka doğru püskürtmekdcdir. hadisenin iokişafi, is an heıekati~i~ 
udt ce entrıkacı bir kaç zabitin estri olma) ıb ıktıdarı. mevk~ı~ı 
ele gtçirmek ıç:n veoizeloıcılar tarafrodan eyice tetkık . edılıb 
hazırlanmış bir planıo tetbiki olduğnnu ııabet elmekdedır. 

Atına 5 ( A. A) "M'akedonyaya uker tvk~ oe se~erberlik 
süratlf! ilerlemeluiedir . kıtle halinde gö u ıu{cr mu rac:Jatl~ 
kaydedilmek.dedir . 

Pariş - Parisaar garetui sirp yunetn büdur{undr.n .öğz.f'odi: 
ine göre ıay .. n barjtketıoin baş·oa jeçmiş olan B venızrl&s &tı 
11a hükumeti tarafından kanun barıci vatan düşın.aot ılôo ed J • 
mıtdir· veniıclos t..raftarlarının yardımi ile At nnyi ve l:ü•ün yu-
0ani&tanı hiikmü alhna &hnacakdır. 

Paris 5 - Şıuki Makedonyadaki All ~uvv ~!erin biik~m t 
kuvvetleri ka•ftll'lrll! rucat -ttikl r:n; b ldirf'n. bır lı hır f ısy. ~ 
hareketine yalnız: Gırit ad11ıle donan oın bır k11~ıo~n d g ~ 
fakat yunanıs~anın kara mıntaluaıoın bir k smıoıoda ıştırak cttı 
iini ilk defa olarak meydana çıkarmakdadır. 

P.ariı 5 - As donaamıuıaın kandıyeyc v.arması h kkında 
tah lat vcr~n jurnal g~zctcıınin yunanist.an?.aki mub bi~ine iÖre 
b•y venizcloı Girid adaaıul idare İÇ!D bır uçler mf'clll .tes.s et 
mlştir. Asi gemiler Giriddeki k.unetler tarafını:lan b Ç bır muka 
vemele maruz a.:almımıtlardır. 

Paris 6 - [ HaVRs ] bahriye ba~aohğc balen doğu ~kd~~ 
zinde bulunan verdaa torpidosunda icabında F ansa:z a:akınl"rını 
himıye için derbal Pireye ıitmeı·oi emretmişdir. İki kıuv.aıör 
de Provence sabılleriııden Yuoaa sularına b rekde haıırl•nmak 
dad"lar 

Selinik 5 Tayyare 'fe Selinik mıntakasında ıükuoet vardı· 
As·ler yaJ01z serez drama ve kavala karniıonlarıcd.ı kalmışlardır. 

F ono 5 Atioadan bildiriliyor: Bngüo bir d niz harbi 01 ı 
cığ1 tahmin ediliyor deniz ıef rlHıne kapalı ohm Se an~" lima 
nın n mıtbaline pek çok torpil ('lolıüldüğü bildır lmekdedır. 

Sof ya 5 - Rwter , jıanıınd.n: Hüdudu orl nmıı~rna rnani 
o mak içın hudud kara kollan t v· v~ edılm şdır. pet ıcee 100 
yunan multeciıi gtılm·ş ıilahl rı l!'tom ş Jı,. bududuo öte t.ır11fın· 
d n ağır top sesleri gelınekdedir. 

Polıbioıiz 

bır kaçakc! 
kolunu yakaladı 
21 ıubat perumİ1e günü gec~ 
yarıaıncian •onra delıkiıt'' 
dan ıehire gelen kaçak •iacı 
ra kaadı yü.lcliı bır otomob ı 
detirmenderede güzel almrr '' 
b:r tedbır neticui olarak po 
lisin paıuıuna clüımüşdür, el 
de edilen 92 · kutuda 8280 
dffder ıignra kaadı tnbıt 
edılmi,dir. yapılan tahkikat 
ta akc~hociın hodornirn hö 
JÜrıde,., •atı m•ş ogıu Rem::z:i 
tavr•n oila mahmut ve ahra 
bo•ı bo~tep de k raağ .. ç osı'u 
ka•ab huınü a,.aıofyada han 
cı tavınn oıfu asıma aid ol 
dutu ,,_. •atılmak üzere ıe 

hire •okulm'lkcla iken yaka 
lanJıiı anlo,ılmrı, lu falrcı 
lor yakolar.or1-ık adli il tiıaa 
meh ~emeıine teodi edılm;, 
/erdir. pofı ·mi .. in g~:ı~rJ;ıı 
b• uvonıklık U• vaıif• ıe11•r• 
lila talldır ollA ıır, 

Fırkaınızdao 

B ka larımızı 

t b·rik 
'e g ·len <.~\ blar 

Trabzon C H.F. vi ayet 
idare heyeti reiıi bay Ruhi 
Ural 

Tebrıl~inize tef kkür cdı r 
, c;gderımi a.ınarım. 

B.M.M R. M·A.Renda 
C.H F. vı/ciy. t reislifine 

Baha ti ga yeniden ıeçil 
memden dolaı ı hakkımda 

goıtevıl n güz.el duygulara 
teşek ur cd r ıelanlar •ana 
rım. 

Nalı V. A Çetink 1ya 
Vıldyet ıd rr hey~tine 

kutlamanıza teşekkiır ed'"· 
rim ıayeılarımı suncırtm 

gümrük ve inhi~ r ıa. ı.• kili 
Tarhaıı 

kazan kimin 
oaşında pat -

hyacak? 
Bir kaç 11ündenberi njan· 

ılcırın oerdilrleri dayamlsra 
adamın inan~cafı gelm:yor. 

Yunaniıtanda bird~nbire 

kaldırılan k :z:ıın hic bir ka· • 
zan kaldı1 ııa benz.emiyor •. • 
bu kaz.an kaldırıı, kralcıla· 

rın cümhuriyetcilere karıı 

lıazan kclclır•şı mıclır, bu ka· 
z.an kaldırış •avaı •ona lıa· 
zan kaldırıılerından biri mi· 
J.ır? hayır. ne ,p ne ele ötelıi ... 

Bu kaz.an kalc/rrıı , türle 
c/oata Çaldarı• hüluimetıne 

karşı etJlti ve yeni megali 
idaacı Venızeloıun , yetmiı 
yaıından •onra kazan lcolclı· 
rışı , Jıoldırtc•ıclır • 

Saoaı gemilctri lcazon lıal 
dırmıılar , toplarını ö:ı yurcl· 
larına f•Oirı"p habire 6ombar 
duman eden gemilere , alaıa 
bağlı •çaklar yüduee iri/o. 
/ulol bombalar •tryorlarmı, , 
gtmiler Ufrılr.ları diiıürüyor: 

düıürülemeyen uçalılar biraz 
6nce bokm ~ya kıyamaclılıları 
canım gemilerini iıe yorama~ 
bir kılıfa l.o; malc için ha 
babam bomba yafdırıyorlar. 
öz. .) ur.da •aldıran ÖZ6• bir 
yağının gemileri imiı gibi 
yangınlar içinde lnralulmala· 
rı bahrılmaları 6ir iıtiınlalc 
diye ulaıa bildiriliyor. ne acı/ 
Gırla :oali•i o• bir g•· 
neral öldürüvor , lıazcın lcal· 
d<ran Averofun tayla•ındon 
kaz.anı indıreUm diyen 225 
k f İ kaz.anları lıallcılc olanlar 
yönünden -uay •İZ mi lıaz.a· 
nı mdirrlim dedıniz diyerek· 
den - takkadak kurıana di· 
r.ilı)orlar . 6ere.z. yalca•ında 
ulu• ıukeı i ılJ lıaz.a-ı kaldır· 
mış asker aroıı,.da •aatlarca 
•Üı en kanlı •aoaılar ol•yor 
ve kazanı k•lJıranlar lcanlı 
çorbalarını ele geçirclılıleri 

lııplalarda p ıiriyorlar • 
öte y:ında uçaklar v.ni.z.e-

lo•un ev:ni, ottıklar• bamba 
lorla allak bullak ederken 
o, beri yanda rJerdili at~ıli 
•6>levlerle kaldırtdıll lraza• 
na i•lim (i•tim) 11ermefe ça. 
lıııyor .... 

Bakalım, tarihin, en ihti-
yar kazan kaldıru:ılarclan biri 
diye uyfalarını ac;ı:lıtı Vcni-
zeloıun kaldırtdığı lrazan 
kimin başına patlayacak ? 

NUMAN SABiT 

w 
DOGUM ; 
Matbamııın mücellidi 

Mustafa lucekaranın bir kız• 
din yaya gf'lm:ş, Erdem AC.• 
t ıkllt!!t1tır. yavrucun Anne, 
B.abaaını kutlul~rız. 



SAHiFE 

SağJ ık köşesi 

Bulaşıcı 
Hastahkiar .. 
Doktor : Turgud Nüzbed 

Sinekler az zamanda 7 oo 
800 metre me•afe aldıkları 
gibi bozan 17 oo metroya ko· 
dar gidebilirler . 

Bundan başka bulaııcı 
h '.l ıtalıkların meydana ~elme 
ıi oe yahut ink şaf edeme· 
meıi İfİn ıah•a ait bazi ıe· 
bebler de varılır . bu arada 
ya,ın teıiri vardır • 

Bula,ıcı ho•talıklar h er 
yo,ta görülebiliue de bazi 
ha•talıklar bir yaşına kadar 
olan <;ocaklarda ni•belen p e ll 
az görülür • bundan so ıra 
hastalığa yakalanma keyfi· 
ydi artar. ve on yaşına ka· 
dar azami haddini tıulur on 
brıine doğru ha•talığa ydta · 
lanma derecui tekrar bır 

) ülueklik gösterır ve bu 20 -
25 .,aıına ltadar •Ürer • 

Bundan so ra yakalanma 
clerecui r zalır . yeni dotan 
'iocuklarcla _muafıyet anadan 
Wtfmiı olup munf .. rit hir mu 
afiyettir . l)e u::un müddet 
•Ürmez . 

'"'/nıon bir talc ım hatta/ık · 
/ara tatrıldukclan ~onra l un· 
ların muafiydi şi'ırekli kalır. 
ha zi Jıaıtala11n mıl. 1 opl'1 ı 
haran: hotoz , ve buna ben 
aer zar1arcla a.:un müddd 
kalarak hafif ve yahut haı· 
talılı alametleri ı okıon bir 
tablo ver.rek o in•anlor üze 
rinde muafiyet yr parlar . 

Kuıpalazi oe kızıl gef' ' · 
medJcleri halci« bazi in•an ~ 

ların ba ha•talıldara tutulma 
malarının ıebcbi : ha ho•ta• · 
lıkı':ırın mikroplorınc ~ukarı 

da ıoyfeditimiz frş it zarlar 
da bir rnü.c1dtt toııyarak gizli 
hafif ıeyir etmiı bir tablo 
ha•talığı ge<;irmek •uretile 
muafıyet ka.ıanmış olmaların 

dandır . 
Yiyecek ipc.~ğin noksan 

oluşu , yorkunluk ; btıstalık· 
ların Jaha kolay meydan al · 
maıına aebeb o 'ur . beyaz 
farelere fGrbon yoni ycnrka· 
ra mikroburu firin~o ftmiı 
ler •onra bu f Jreleri ılıi gru 
ba ayırmırlar bunlardan bir 
/uımını daimı • koşmalarını 
tımin edecalı •urette döner 
kafH!ere koymuılor oe diter 
lr.rini iıtirahata terk etmiş 1er 

Jö..,er kafeai çindt ktler •urek 
li olarak koştur ula'uklarındon 

hemen hep•i yanıkara ha.ta · 
lıjına tutulup ölmüşlerd. r . 
diferleri !H hiç bir şey ol· 
m 3m1şlerclır • 

Bu!oııcr ha•toların olma· 
aıncla •oiatun ıuiri vardır . 
•Oiuk oucuciun dişind,ki da : 
morların gen:ş/iklerini daral· 
trr. kan uacudu, İf uzuu/o. 
rınn dofru .>Ürür 

Bunlarda kan faz.la top· 
lanır. buna karsılık burun , 
boğa:, iç zorları ılf! r.kçifer· 
/eri ö rten zar VC! mof$ol 
yanı oyndk yrrJe,;n tab i 
aı.:1lerri azalır. vucudumu· 
:zun a~uvlarınJak i mıkıoplorı 

öldür • . ., ifrazat düz eni bo ~ u 
lar , az.alcr hatta J.Hilir . bu 
uzuvlar mudc..faa11z: kclır . ve 
bu çe,it uzuu/ar rle yanyorıa 
.W"~•n mikroplar daha kuıay 
lr k fa çoialırlor ve ıüçleri ue 
lc:z ııve•l~rı artar . ue i. u ıurrtle 
ht11talrgr m111danC' ı t irir ler . 

YENIYOL 

Yunanist nda aci er eh .. kum 
verofl 1 devam e ·iyor .. 

venizolorjun giri o 
bom 

e 
t i - ra -- ında muharebel 

ığe i ha b gemileri ve 

Londra - Atinadan roy 
ter aj aD&ma bilmird ğine jÖre 
1932 ıınıhaa mcnsub ihtiyat 
bahriye efradı stferberedimiş 

tir bükiimer ic11bıoda kara or 
dusunun iki sın ı fını s ll ı:ıb alh 
01ıı almaya hazırdır. As:lf!r gi 
rid ull'.'um v~ li.si b., y Aposki 
t isi tevkıf etmişl e r ve tels 'z is 
tasyoolımnı işgal eyJr m=şlerdir 

Atına D şarı i şleri ba 
kanı bay Muk s ımos ıstıfa et 
mişdie harıcıye b k n l•ğı h?ş · 
bnlu~m bay m al sın os i stıb 

ehn'şdir. hariciye ba k .: nlığ. or 

başbakan bay Çalda r 'ş deruh · 
de eylem iş di r. hü ~ iimct millete 
hıtaben bı r beycınHme neşTe 

derek isyanı ber türlü vası ta 

lara muracaat edeceğini ilan 
etmiıdir. 

Vıyana · Salsuburt mah· 
kemeşı su.kasdler yapan ve 
Almanyada Avusturyaya mü -
him mıktarda pat]&yı cı mad 
deler sok; n 17 nnı ter h sci· 
ıini id;ma mahkum etaıışdir. 

Parıı - Havas J ınsrnın 
Atina bust.rsi mubabırındeo: 
na:rırlarıo y~pmış oldukları 

toplantıda hüL iimete sadık 

kalmış olP-n ve beııuz tersane 
de bulunan fılo cuıi hmlannı 
ı ..:ferber etm~ye karar vermit 
dir bunlar ısyın hahode l:.ulu 
aaıı g ' mile re kartı ıevk edile 
cckaır .sycD balındtki gem • 
ileı ıo le)Yutlerle bom-
bardıman ediJm,ıioe bu gün 
htim2l leknr bEşliıı: cııhtır 
fevk& iade bar b m< el sleri teş 

kıl ed .Jmi şdir. dıvı. uı bıır p uı 

lerin yı.ı io D Llbakt mes oe bc: ş 
layacak ve b ç bır ıstma f ve 
t emyiz muracaatı kabul edıl -
miyecekdır.Jc:avale, ko or ' u lrn 
mand;, n ~ gt ner .. l C. mmeli os 
değıştmlmış 'e yt rıne gene· 
ral Zeppos tayin "Qed ı lmişdır . 

Gaı.ctelne göre~ 7o zabıt ıfayı 
brzınet ttmek üzere M kedoe 
yaya sevkedılmiaıdır. mub.!.:_· 
fet fırkuına mensup bir çok 
politıkacılarla meb uşlar tevkı f 
edilmişdir muhaltf t t rues .. sın· 
dan bir çoğu ort a dan kaybol· 
muıdur büb.fı:net fevkalade 
ol•n v&viyd karş s nda f : vka 
la de tedbiı ler 2Jmi ğa karar 
vermitdir Bu tedbirler . ve va· 
ziyetin tamamiyle b sfıyeaine 
kadar ve alacaiı tekle iÖre 
tatbik ebilecekdir bu tedbir • 
ler isyanın tamamen butırılm 
a~ua ve mubaldctin ytnibirta 
kım ihtııarlar çikarmaaı imki 
nın10 Ö'lÜoe g · çmeği istihdaf 
etmekdedir bil~ fımet 11ilerle 
biç bir vtchile uılışmığı ka 
bul etmiyecektir. 

Af na Tayyucciler 
hıufında n ver ilen mı-Jumata 

göre t ayyarelerden biri 
tarafından atıliôo bir bomba 
Suda l"m ar: ın da bulur. m• k 
d a olı. n 1ı vaıof ııı hl sı~a ı sa 

bet el mJşdir ts.yya. rcc.Jer ~ • h 
Jı r 1n üstünden uzun bir C:u -
man ıülünÜllÜD )filueldiiini 
gor1ao.il.,lerdir 'I• hlunn cidct 
ıu .... l L h a ' " uğrem ş olc!u 
ju Z-.DX:"-'ılı) o:. 

vetleri tarafından • 
Vl h • 

1 
a dm 

A tina - Reuter ; j s1 

muhabirinden haber alırıdığı • 
na göre B. 'Venizelos : s 'rrc 
taraftar o 1 dnğuou ıöyJem;ş.ıi•. 

Perama tarsanes·oe kuşı ytJ -
pılao ve isyan bareketin:o en 
şiddetlisini t~ şlc ı l e den ta&r • 
ruz eso; sıoda [ Avf'for ) 11rhlı 
sındaki a sıl,.r amira l D mesti· 
cha~ tar~ fıo dao idım~ e i ı. n 
asileri almak üzere fi kArl rı 

göoderm:şlerd ır. ısy Da ışt rıı < 
, tm iyen z ı Hl r rouh•elıf s lı 

t e bab•nelerle vaz fel rt h 

n adan uz· ki ştırıldı lım g i 
a~ileri tevkıf • t' s~ b b üs e d n 
ler de zencıre vurulaıuşlaroıı. 
As ıler [ HeJlı ] barb gem 11 e 
3 torpido muhribinı zaptett k 
den sonra k ra ıs tıhb f.ml rı 

toplarının menzilin den u1ak -
laşmak için Eçıl mı ş lar ve s.ı • 
bil batarya lar ının tesirsiz te· 
şine topla mukabele ederek 
perama kasubuın ı büyük ha 
aara uğratmışlardır. 

Atinada en ciddi mubare 
be efzunların kıılaaında cere-
yan etmisdir. Burada ;ıs ı bır 
taburu bulunduğu mevz den 
söküp atmak için 4 bô ükJe iki 
zırhlı otomobıl göndeıılmişdir. 

Makedonya a 

u· tabur kend s ine ğönderi 
len ultım to a ş id detli bir tü 
fe ııt ş i ile mukabele etmiş 

ve mermi yağmuruodıın iki za 
bıt yaralanır.1şdır. Hükumet 
cfzuo kışlalat 1u ın bombardı -
mnn edi mesıoi emretmişdir 

tüfek .r.e mıtralyoıle mukabele 
ed n ası•er üzerine ate ş ede 
b ımei< ıç n sevH u ceyş nokta-
! rıl J p te mabedi ve Ak 
ropo Ü un t kuvvetleri ta 
r f.od' D f. ı e lm ş 'ı Mu 
b r be 4 s t süımüşd~r n iha 
yet hü fım t tar ft rı piy~de 

kıt ları ücgü t karak bü~Cım 
tm şl~rd r. Q un in. Jioe • sı 

1 rbey z ba rak ç kmislerdır 

hü u et esır edılen ıı s leıi 

p zertesı muhQkeme e decek 
olaa dıV nibaıp az larını dün 
akş m tayın tmişdir ası harp 
gemılerını bomb rdımao ecl.en 
bava iılosu kumandat ı aı.ler 

elindekı bır muhribın görünü 
şe gt)re bQs ra uğradıiını9be 
yan etmışdır bükiimet bugün 
ellerınd kı gcmılerı iade et 
m dıklerı t kaırde asrlerin ha 
vıı. uvvetıerı t rafınc' an bom~ 
bard man edıimeı ini em{et -
m ştir. 

muharebt ter 
Belgıad S [ A .A ) - Aval jaosının Atına muhabirine. gö 

rıe ııyan hareketıoın merku.ı ş maı c!ogu M kedonyuıd1r ve r 
orada muharebeler olmakta t ı ·. Hükumet kıtaatıo ın sezer dı:am~ ~ 
d1ı1 aaHerı muhasara eltı bu şebırlerın cugüo istırdadi ümıt ed.li· 
yor bundan b .. şka bır b. Va. fdosu Gride hareket etmişdir. 

225 k i ş ; t rşu 
Atına 5 [ AA. ) Ro ter • j vs nd o: Hukümet bütun ha 

va ve deaı z ~u 1.el ~r.nı c.gt.r bıla •ycuşart t esltm olm zlarsa 
Grıd as lerı üıerı oe scvö. ctmeg<: ~ z nmaktadır. Tayyareler 
Grıd suiarına kı ası gem Juı bir çok od r bo b ar c ıman et • 
mışlerdı r Lüı Ülr. e te s o ık torpıdo ~t.bubı keşif b o iu -oJarAk 
Gude doğru hareket etm ş. rdır. Ve.vız tosun b anyadaki evi ba 
va lombardım n )' teltr p e..:ıılmışdır. A lere kaı şı nnık•vem 
ete ttşeb uiıs cun ş oliu bı g ener l ıle Grıd valisı iı&ıler tar-a • 
gıadan öldürü muşlerdir. T pGs g z tcs mn ı at bbar111a göre avt • 
ıof ıx üı ettebalıLdnn ısyı na o bar t cı mtk ı.steyen 225 kişi kur 
şuna dızı l d ıkltn onta c s tlerı ae .ze '"'hlmışdır. A)ııİ gazete 
mtlos ad s yle Grı& adc:sıLd cıif.. r ıçcr ınde bir harp ıefınesi 
göıüldüğuoü yeım kt dır. 

22 tayyare bonb 1 a gitti 
Atina S [ AA. ] Reuter j sı muhabirin den. 22 bom· 

bardıman ta yya resi • sı g mı eri l:o b roumr. n etmek üzere ha-
reket etmekdedir. 

s • er tn başında Harbiye nazır 
Selinik S [A. A} ter kil ha <.k ... t tın h. zzat bıı şına g i- Ç· 

m~k üzere harb~yc b k ... nı ge neral Konaıluııın muvaaalatı bek • 
lenmekdedır. 

112 kiloluk iki bomba ! 
averof'da yangın çıktı 

Atina 5 [ A A ] - Roytcr i j nsı ar. uba bari bildiriyo". Girid 
•daıındakı gemileri tombaı dıuınn etmiş o.an tayyareler bu -.k. 
şam avdet etm şl rair pılotl.r Aveıof l rav zorüne ıki danc 112 
kiloluk bomba ısabet ett ğıoı ve gem nın ..r a tarafında bır ya n 
ğın çı~ tıi•nı bidu m ş eıo r Bu t.ombal r kra~o1..ö ü batırmakdan 
ziyad~ birnz basar v ı me _uret le mür t t korkutmıık ıçin 
atı l ın şdı r. 

e ? • General p 
·Kan General pi atırc s otele henüz oollm mişdır nerede 

olduğu belli deiıld1r bir h br re g öre Fr rısad n Yuıı l!İ5taQa 
bıueke.t ctm·ıdır. 

Atina - 11:silerin eli~ 
buh•nan ve Seriio . 1 

etraf 1nda cevelan etlll . 
bulunan iki torpido muhribi 
İ\fım~t tayyarrcileri tarafı• 

. bombardıman edilmişdir 
ce 1üalum değildir. Kitle b /li( 
de gönüllü kaydedılmekd• 
Bütün vli~yetlerde bükuıll' 
coşkun telgrr. flar gelaıe~tı _.it 
B. ven·z'!Josuo f~sed ve ı•JP'1 
h areketine iştiraki ker d'ıi 
b nnyada yapılan bir ~ıt> ff 
esnasında söylem :ş oldut• 
tukdan da aolaşılmakdadıt• 

Atina - Hans ıjaO~ 
habirıoden: Asi h•rp ıe . 
Gride Suda limanına iel~ 
dır Gride karı tık olan '~ ~ 
yet hakkında sahir mal~ 
y<>ktar. BuiÜD aglebı ib 
kati bir gün olacaktır. 
ışleri bakar. ı B. Hadji k 
i stıfa etmiıdir. y~rioe • 
Scphocle Duamanis tayio 
mişdir general metaı•• 
retsiz nazir tay:n olundl 
hava bakanlığı muıteıari 
Stcbinaı bava bakaolıjı~ 
yin oluomuşdur. Bu aıü• 
betle Atiııa aj1ıııı net'' 
bir tebliğde bükü;nctio 
beat farka baıkanı B. 
yaa ve Balkan muharebe; 
nasusda deniz itleri E• 
harbiye reiıi olan s.:D 
aiıi iı bıştna çaiırm~ k 
tıyle ittihaz ettiii kar•' 
kendi me vkiini tı kviyeY' 
tuf olduğunu yaı.maktadı'• 
vcnizeJoıunvaziyeti daioı• 

diıeler uyandırmaktadır 
memlekette orfi idare 
edilmektedır. 

Atia Ati na ; jli•tl 
riyor: R !iı:cumbur bay Z 
uluaa bataben •t•iid11kİ 
yanoamcyi neşretm;tdir" 
ııüodenberi yunaaiıtao 
br mücadele sabaa•od• 
müşdür. Bu vaziyetteD d 

· yurdun az vakit içinde 
rtk •ataoımızın nihayet 
ban gidecc2°' dahili bir 
ya sahne olmaaı moıteb' 
iildir· önümüzde cerey•• 
hadiseleri görerek reiıic' 

· bur ııfatıyle tefrikıiz 

gelenlep=n di\·ka.ho1 öal 
beliren tehbkeye celb• 
ve gayri kanuni fiillere 
lenmiş olan kimıt:leri f 
yerlığin ıuioi diolem•~ 
ıahıi •e ı yr11l ılatirıtl 
nutmaia vatanın kaDll 
itaate •e bu suretle ytJ14' 
dıt eden a: üt bit felAk•-
nüne geçmcğe da•et • 
yazıfe addediyorum . . 
rı j mimiı. için biç bir 
mevcut deirldir. Ye 111• 
pek ıiyade muhtaç 
normı.l siyasa l hayata 
önce girmelıdir. 

ı .,. c beı ci eczanel 
----~------....... ----' 



YENIYOL 3 SAHIFA 
İLAN Kira arttı m • A 

ı ar ı 
Vakfı 

cırsı 

Trabzon au h hukuk ha· 
lt.imlığindcn : 

Müddei k~uak m~ydan 

mahalluinden molla mehmed 
alı karısı zakire oe mahciu· 
ma remzi .. müddialeyh yom 
ranın..,kuhla karyeaincle mu· 
kim kanlı og/u kamil karl•ı 
raziy , trabz.oncla muhittin 
mohalit•inde hpcı ali hafız 

zade Ali ek.rem oe Ali hilmi 
ve muıtafa hazım aleylılerİ· 

ne ıkame eyledıfi kuhla kö· 
)Ünde kain gayri menlıuller 
hakkında ki iz.olei ıuyu da· 
v..ııının carı mahkemuind• 
müdddaltlerclen ali hilminin 
ıkometgahının m~clıuliyetıne 
binaen teblıtat ~az.de ile 
ılan•na karar uerılmıı ve o 
•uretle ifa olunmuş v ! muma 
ileyh alı hılmi tarafındc.n 
muracaot edılmediti ve btr 
vekilde göıtermecliti gıbi iti· 
ra.z dahı ctmediğınclen hok· 
kıncla gıyap kararı uerilmiı 
aıyap kararının ilan •uretile 
hb/iği için muhakeme 6 ·4 · 
935 cumarte•i aaat on dört· 
de talik ~kılınm•ı .olclufunclan 
nıü icleti kananiyeai ,:arfıncla 
bir itiraz ıJulru bulmndıtı ue 
mahkemeye gelmedı fi oe bir 
oekil 11ödermeclifi takdirde 
gıyaben mahkemeye clevam 
uebirclaha kabul eclilmiyec•ti 
cılıetle keyfiyet. v ilara olan ur • 

Erdoidu 
aarayi -.tiİıt 
batuniye 
tirin hatun 

Mahalle ve mev!rn 
Tekfur ç 'ır al·t>ph 
kindinat cınivız ku' usu 
to·ul civarında 
ıemercilerdc 

,...bı-r -"-• l ';t;;, bçf' 
bir kıta tar l ı 
mPBC t Y• yleı n 
mağaza 

No su 
5 

54 
o 

28 

E E 
M 
N 
i 
y 

Evkaf idaresinden: i 
yukarıda yazılı vakıf yerler kiraya veriımek üıere arttırmaya çık:mlmştır ıbı-l<:si 7 mart 935 

tarihine n: üsadif perşembe güoü yopıJacakdır. arzu cdenlflrin dipoz. to nkcelerılt: birlıkte yevmi 
meıkürdc evkaf idaresine gelmeleri. 2 - 3 E 

T 

""-

acele satıllk 
hane 

Yenicuma.iıir de 1'öşk kır b 
veai altında 2 2 nuııırolu b~, a 
dar rüneşe •• cienıze k· '~ 1 
üç od• bir mut bak bir sa 'ob 
bir taşlık ve bir :. hm 'e 
öoüode geniş bir bt h :l'sİ 'e 
kuyusu ayııca çarueşırlığım tv 
cut bır CT 1athkdır. istekJjf ... 
rin C H. Fırkuı idare memu· 
u bay Ası a muracaatları • 

İLAN 
Trabzon 

Ziraat 
Bankasından 
1470 numaralı zirai kr .!dı 

kooperatif l•rİ kanununa r;e 
rumi 11ezel.enin 25-10-930 
~r~ ~ M30numaroh nw. 
laa11nda manteıir eaaa muJ.a 

Bu gece 
yıldızda 

garba hücüm! 

o•l•nam• ahluımına tevfikan 
t•ılıil edilen 11ayri mahdad 
m11ıu.iy•tli ( dirona ) zİTcı i 
lır•tli ltoopıratili ikti•at ve• 
lıdleti celile.ince ta•tık ııe 
trab~on noterlifince teıcil 

ecliltiifinclen mruzabah• kac 
op•ratilin rumen teıekkül 
•Uifi ilan olunur • 

icar müzayedesi 
Mahallui 

Is/tender paıa 

• 
Fcrenkhi•ar 
Ayafılbo 
Ea1Jak 

» 
,, 
» 

" Çnr,a 
To• lc6yü 
Abiyun ,. 

Kalcıya ma. 
malavita 

Sakatı 

Meyclanı Ş. 
» 

.Sira mafazalar 
laı;ar oflu 
Amir oila 
Golo otlu ,. . 
•İra matazalar ,. 

• 

Neui 
Motaza 
ocla 
mafasa 
/tane 

• 
mafaııa 

" • 
" • 

ıipohi po~arı • 
YüJr•eAr mnlaalle •mldlı arazı 
KilrH oe alt ma. " turlaltlı 
lrancı oflu 

589 
599 
612 

91 
210 
35 
37 

115 
116 
144 

11 
7 
3 

2 

DEFTERDARLIKDAN : 

T. 

R. 
• 
• 
M. 
R. 
m. 

E. 
,, 
• 
" • 

m. 

Yukarıda cirs ve sair eTaafi yazılı gayri menkulaho bir 
aent-lık: ıcaılara oo ht gün müddetle müıayedeye çıkarılmışdır. 
blip olnolarta yüzde 7,5 dipozıto akcelerile birJıkte ıhaıe günü 
olan 2 l 3 -935 perıcmbe günü 11at 14 de defterdarlıkda 
top an <' k komiıvooa muracıtıarı . 1 4 

avukat zıhni 
Merkez •c mülhaka ve icabi-
na göre daha uzak mahal ma 
bkcme •e dairelerinde 
Adli ve idoı i davalar 
kabul ve hukuki muta-
lea beyan eyler . 

uzun aokak 'da adli. 
ye binası yanında No: 126 

Kaput diktiril-. mesr , 
kisletmesi 

Satınalma komlsyonun-
dan 
1 - Askeri orta mektep tale· 
heleri için kumaşı mektebden 
•crilmek sair bil cümle mal. 
:z:emesile dikmesi müteEhidc 
ait olmak şartile 185 ade ka· 
ut dikcirilmesi açık eksiltme 
ye L.:onmuştıJr . 
2 - muTakkat teminat 49 
liradır. 
3 - tahmıo edilen bedeline 
naz ran bedeli mecmu 64 7 
lira 50 kuruştur . 
4 ıhalesi 1 l mart 935 pa· 
z rıeaı güoü saat /S dedır • 
5 - talıplerıo ınt nam uın 
görmek üzere her gün ve 
munalusaya ıştiraM: İçın ihale 
gün vr. s atında F.SA AL KO 
na murac .. atl&rt 3-4 

ıüJD 
En ıou ııstem filtrder ve 

fenni v sıtalarl çckilmış 

l\1 E Ş HU H 

ozc 
Ş a ıni 

·ç NİZ 
Bu kez r ~ et 1 ' a i z: ., ., 

NE F l S 
iyah • eya 

Bozca ada 
şarablar1m1z 

kar, util:dir 
Kana, siniıl .. re yenilik ve 

kuvvet verrn, iştıb yi açan 

ba:z:me ku)ayhışdıran tek 

ŞARAP 
Bozea ada şarabıdır 

Taşra s'p rişleri en Çabuk 

•at l rl gönderilir .. 

KiLOSU 
Para de QKuruşdur 

Toptancı! ra tenzilat yapıl r 

) ,~gaııe d~po~u 
. 
1 

B 
ta bul 
kkt: liye 

Ôlcüler kanununun araciıtı 
düzende ve i.tediti bütün 

ev•.:ıf v~ ıeraiti haiz 

1935 yıh 
,,~model 

Czeı iııc- taıng.ıh 
Her çrşitde 

aı rlar 
Ve piriçden mahmul 

Tartılar ( kilo gramlar ) 
En mutena bir ıekilde ya· 

prlmıı ııe rekabet kabul et· 
miyec h fıyatlarla •atışa 

arr.eclilmişdir . 

Uzak vf'dPrden v<·ri· . 
Jecek siparişler kahul 
olun"ur . 

ADRES: 
Trabzon - Semereiler 

ramii arkasmda 

EMNİYET 
Dökümhanesi 

~ u ;ıı:~ ıı :ıı:= n =ıb 
nooooocıooeoo ôOOOCooooooc --00000 

-~~~---~~-------~ 

inşaat ve tami 
rat eksiltmesi 

Orta ticaret Dlekte· 
bi müdürlüğünden 

Mektebimizin 3655 lira l 
kuruı k~ıifli beton merdiven 
abdeaane ve muhtelif tamiratı 
mevcud keı:foame şartname 

ve projeler mucibince 2·3·935 
tarihi!ıden itibaren 20 gün 
müddedle ııçık eksiltmeye ko 
nulmuşdur • 

Taliplerin 275 lira munk 
k t teminatla 23.3.935 cumar 
tr si günü aaat 14 de mek • 
t bde müteşekkil ko:niıyona 
ve keşif n me tartaame •e 
projeleri görmek fiıere her 
gün meuteb idaresine müra • 
caatl rı jl, n olunur. 2-4 

tüccar terzi O SMANN~U-R_ı_M_ü_e~s--e-s-e-si __ _ 
~m~~-~ .. ._ 

Muhterem müşterilerimizin istifade-
sine ar ttığimiz ı ... ınaralma kostüm 

frntle · 24, 26 VE 28 

1 ecriibeler]e anla§ılm11tır kj, en ş1k 
kumaş çeşitlerini en ncuz fiatlerle 

vf' en yiiksek tf>rzilik san 'atHe 
C\ inrnr·k ihti)·acmızı emnive. - ~ 

tle temin edeceginiz 

MÜESSESEDİR. • • • 
Yeni gcl<·n son moda kumaş ÇPşidr

rıınizi lütfen görüniiz ... 

taksit muamelesi 
Yapılmaktadır. 

• :., 1 • • • ... 

TÜCCAR TERZİ TR 

lira\ ,1 zarif biçimlerde kos· 
tu imal ctınrktey iz . 

Haz r ı ı , P çeşitlerınıi in fiatle· 
n t de · 'nı drrcet den 

\'U.duk 'ardır .. 

Aa : 1 und11racılar caddesinde 
l\.azaz Abdaihalını Zade 
O MAN NUJ~· 



ABONE 
Scneligi ECO, Altı aylı1ı 300, 

Üf Aylıgı 175 kura~ 

Pazartesi, Perşembe Günleri Çıkar l 

( Y n yol ) 

GAZ 
• • 

UZUNSOKAK KONAK 
YNI DKİ 

MATBA İŞLERİ 

CA 
YENİ Y 

Rt-ımi dairelere , müesseselere , ban~alara , tüccarlara, 
şirketlere •İt her çeşit defter , cetvel , makbuz , çek , zarf 
kağıt başlıklara kartvizit vesaire en güzel şekil ve en 
uygun fiyatlarla basılır ve ciltlenir . 

Uzak yerlerden Y~rilen siparişler hemen yapılır ve 
~gönderilir . 

,_ . ~ , :;ı,,.: . . -~ ·~ 

--_._.._ -- -- -
Laf 

TELGR 
AD 

y 
-TR 

• 

e 1 

' 

. ÜSHASI 
4 1'nrnsnır .. 

ilan aatırı 1 S Kuru~tar RcHamlot 
pazarlıga tabidir. 

Lİ KARAKOLU 
ŞTIR. 

YEN İV OL 
stediğ ' niz kadar sizin için verimli olmağa çalışacak 

H ı ve M mleket için çok verimli olması için, içinizdell 
geçen arzu ve dilekleri de sizden• bekliyecektir. 

Ş hs~y t ıl'şmiycn , cemiyet için faydalı olan bütüll 
i c lere YENİYOL·un sütunları açıktır . 

- -- -
ou 

YERLİ fabrikalarım>Zın 931 :st-neı;i dayanıklı, fe,knJade i tü tut r. l ç so ı 7. b :eni mPnı~sı nJiim k iin olmayan safi yüıJ 
kum8şlardan harçları binnci v~ diki~i nınhc' yt>ı o 1 m:ık ... ·ıt J · l r 

ı; 
1 k :-.. uı ı' J 7, ' 19, 20, 21, 

22~ 23, 2 , 25 liradır U ı u i nına-.1 ın j n lıradan itibaren .. 44 
liraya kadar .. kostüınler . 3 liradan lıı a\ ı1 l adnr h< zır kun·aş elbiseler. 

~ BA'V.LA 

Her hafta kost .. mlük 
. . 

yenı çsşı 

Hifbir yerde hulam-dığın z.ev!zırı okşar kumr şlıırı 

ar.calı. OL T U L U Depoıında bıılncoksn ız . 
Tecrübui meydanda S'pahi pazarındaki 19 

17 numaralı BÜYÜK DEPQYA bır 

kere u~ramok reklam d~k_ı/ hokıkati • 
eö•termete K A F J gelir . 

215 knruştan 16 Lraya kadJr 
kumaş bulacaksııı ız . 

• 

Hakiki kız mark endı k 1 r ... kht 1 r 
H 

trabzon 
Rl9DEN 
sipahı p 

-... --,-
elbise dikme eksiltme . 

1 
Satın alma komisvonu riyaseliııJen 

J • 

Erzincan orta mektep tale 
beleri için Jıumaşı mektebden 
verilmek sair bil cümle malze 
meıiyle dıkmesi mütaabidine 
ait olmak şartile :..08 takım 

maa şapka hırci elbiıt dıkti 

rilmeıi açık eksiltmeye konul· 
muşdur. muvakkat frmınat 

İıan 
Trabzon noterlıiine 

daireaizden 11 · mayiı 1931 
tarıb ve 2295 -86 numara ile 
tasdık edılmiş •e~iletname 

mucibince bır ço1' lt!lihiytetle· 
tle umumi vekıl hyin etmit 
o doğun ıstanbulda bunat11u 
hanında tÜcc ardnn alrrnd r 
21lde şerafcddin ve kardeşleri 
liethiode mu\cım ıüleyruan bey 
ı.ade ııİhJdi artık devami ve· 
~ iİetlne lü .. uııı kalmdığıod D 

kendisini vekaletcien azl ettif. 
min kedisine ıcbliiiai ve key 
fiyetin ıt vo ııraat ve oımnn· 
la bakal.ıruı 1 b 'ld r;J"'ftuini ve 
trab::ond11 yc'Di o' ve i~taobnl· 
.d" cu~hııriyet i"z"t .!e:-. '"~e 

132 lira 60 ku·uşdur. tE>min 
edilen bedeli 17 68 Jirrı dır 
ihalesi 9 mert 935 cumartesi 
günü saat 15 dedir tal'plerin 
ş.ntnameyi görmek üzre ber 
güo münakasıya jştiraki için 
ihale güDü ve saatında fırka 
&ahn alma komisyonuDa mura 
caatları. 4 4 

Aceıesatıhk 
Ev 

postahane cıvarında dört kat· 
alh odah üç sof alı traçah her 
tarafdan güneş görür denıze 
kartı fevkelade nezaret · önün 
de çtcek b.ahçui aarntçlı çok 
maz'?ut ve me in bir ev- sa· 
h hi gıdeceğinden-acele aat· 
ıı tır. görmek almak ııteyeo 
!er b runl rda b y s fvde 
mur ca t etmelıdirler. 

iıiı 101 dzJeı m 
trabzonda kundu•acılard:z 
tüccard...ın W•hmet Haz r 

Bu azilnaw aureti daırede 
hıtz o~unc.n aslına ınutabik 
cı • .ıı_k b'tt .. st:l: olc.kadariı111a 
t bl·ğ c'u· ur Trob .. ou çlerı 

Styfedd;a 

İP 

zarı 

i 

i 
19-17 

İcra memur uğundan 

nu 

ııçık artırma ile p r y çevri· 
ıecek gayri men kula ı ne ol 
duğu 6 dönüm Frnd.klığ D 16 
hissede 15 bısses' ve 2 cönüm 
fmdıki>ğın 16 hısııede 15 h s 
sesi gayri enku un 1 ulundu 
ğu mevki mahnıltaı so~ ğa , 
numaıu bosdiııosya v tapu un 
328ve2 ~9, .., 30, 33 lı:nımaralar· 
da ve 2.teşrio327t rıbh taktır 
oluuQ n kıymet ikı puç da ki 
hisseye 6000 lıra 

Artırmanın yap11ac ğı yer,gua 
Hat trabzoo icradairnı7 4 93:> 
pauır günll uat 14 de 
1-ışbu g yri menkulua at hr· 
ma 9artnam s 7 3 935 tarıbin· 
den ıtibı.ren no ıle 930 1 }5 ı 
trabıon icr d'"ıresınıa ırıuay· 

yen ou ara,ında her kesın 

görebılmesı ıç. n açıktır ı ia 
dP.ya:ıJlı o aol rdaa fazlamalü· 
mat .. ,m k ı teyeler ,, u t· 
namey , 930 l 15 4 os1 nu 
ar ıle memuriyet m ze mu.·a 
c .. rıt ,.t elıd•r. 

2 artt.m y şt.r-.k ·ç n yuw; r· 
da . yaı 1ı kıymetın yuı • 7, 5 
tc m!nat ğöaterıkcekt r 
3 h kl l t u 81 ı t 
o 1J ıy n ıpoc ku L c 

ANLAR !iG . 
er h~ fta mantoluk . 

yeni çeşit 
B yo Le ra ve Cocuklara ha:z.ır ve ismarloma , 

her 'i"f't MANTOLAR 
KIZ mork<l kakılıi endillo E1 voi cına haz.ır 

P .... itolar lı.in.ıede olmıyan mantolar 

empermfabl . p·rdüaüler 

Altı liradan itibaren baılar 

T ERZI Lcvc:ı.imatında toptan ve pcrckcnde 
görülmemi, ucrızlulı . 

i pat e e e mük-af at var 

OL ULU ----
rt ğer lakadarlımn ve irtifak 
b kkı sahipler nio l-u b klarını 

e hus\.sıle f izve mrsrafa dair 
t1l n iddalırını itbu ilan tarıbi· 
nden ıtıbaren yırmi gün içinde 
evrakı mus telcrile birlikde 
memurıyetimıze bıldırmeleri 
ıc b eder aksi h .Jde hakları 
tapu e.ıcılhle s bit olmayanlar 
s .. tış bedelının paylaımasıadan 
bar ç ka/Jrlar. • 
4-2osterilen günde arttrmaya 
ştırak edenler artırwa hrtoa· 
m esını o/iumuş ya lüıumlü 

malumatı almış bunlaı ı tema· 
men kabul etmiş ; d ve itibar 
oıunu lar . üıtüode birakılao 

gayrı menkulun bedeli zama· 
oında vcrılmezse gayri men· 
kul ıkıncı bır artı m aıle satıhr 
ve bedel , farkı ve mahrum 
kanu ıı yüı.de beş faiz ve 
dığer zar rl r yrıc bükme 
h cet k llil amn memuriyeti· . 
ııce aıhcu~ aı tah ıl o uaur 

beş nurıı r h fıkrad kı ş rt 
tchak u tuıek ydıle üç. 
def bi:I ra dt Lwn sonr; gayri 
m eı:ık ı:.1 t.n çai:: artıranı o 
ustunde rt t h l•kuk 

oJmıaıoa vt gıyri meolı • 
aHuk uftn kı nuni bı 

t f . •• .. .Jji'' 
H ışıu fil ı f gore " 

ı•' . . 
Yazılan iki puça g•Y" 
kul yukarda.,g-öıterileO 
7.4 935 tarıhinde 

icra memurluğu odoııod' 
lan ve göstuHtn artar~ 
tnımui daiu ıincle •' 
ili olunur . 

Zavi 
J 

mulga itibari milli b#~ 
dan; alm1ş oldubum ,il•_., 
nedinin 42265 numotP' 
valıkat' makbuzu mu s•fi 
zayi makbuzun bülu118 
dığını ilin ~ylerim 
of'un kadabor aab '1 
1'öyündED aydıPb 

Hüseyin 

Bu g e 

yı 1 
g ri nıraku'up 
~ n kurtulur 

1 ş ytan kor 


