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~iaiü~kş;.:-kf ~ki-;; .;;;~·;i;;i Devecioğlu yokuşunda 
ıle yakından alakadar oluyorlar Evlenme çağındaki 

k Onder dUn Trıdtzondll VllAJet melıammı, Parti merkezini, Halkevlnl, bir k 1 z y Üz Ünden 
1•1UlJ•JI, Umu :nf Mllleltlflltl, Ko 1111tınlı it ve lnfl•JI 9eretlendlrdller f k a n h b • k 1 d 

Cit1ar vilayetlerin belediye reis/erile görüştüler ( ır . avga O U 
,, 1'rabzon, 11 (A.A.) - Huıu. Altı kı· şı· aralı 

·• A~~:~tı:~:ü~·~~~7;;=da refa· ~ 
katlerinde Dahiliye Vekili Şükrü 
Kaya. üçüncü umumi müfettİf T ah 
ıin Uzer, ordu müfettiti orıene • 
ral Kizım Orbay ve korıeneral 
Muzaffer Erıiiden oldutu halde 
maiyyetlerile beraber vilayet ma
kamını teıri f buyurmu,Jardır. 

Büyük bir halk kütlesi yollar
da ve vilayet konalı önünde Ulu 
Önderi heyecanla alkıthyor ve Ka 
radeniz ülkeıini ı•ıklandıran Türk 
ıüneıini doymaz bir iıtiyakla sey
rediyordu. 

Atatürk, viliyet konaiında bir t 

müddet kaldıktan ıonra Cümhuri-
1 (Sonu: Sa.• Sü. U lf.... Türlı lım:alamula ~ bayrağımı.: t:e tanarelerirni:ı 

~111a/111le : 

Hava müdafaamız Altı ki§İnin ~·ara

landığı rı• ve kmr 
~awı kn§u~nlar-

memleketin lıer tarafı lıer 
vakıt lıarp salıasıdır 

~: ASt . .t US '• er._. ı "°' aa11t•> 

Jnn bir gurup -
Dün T ahtakalecle Devecioğlu yo- Diye haber göndermitler ve bu 

kutunda kız yüzünden çok feci bir iyi haber karşısında Hatice ile Hay· 
kavga olmuf ve altı kiti ağır suret· ri evlerine dönmütlerdir. 

llllı lellf' Narr 

DEN 
an memıe~ 
rine geHyor 

Anneleıe ve baba
lara mllhlm bir 

gardım 

t~ yerala.rtmıttrr. Dün Hatice için öte beri a1ırmı~ 
Y aptıjmuE tahkikata göre hidi- ve1Süıün iki -.ljin nı,anlarmm ya-

aenin iç yüzü ıudur: pılmasına karar verilmiı. 
Devecioğlu yokutunda oturan lıin buraya kadar olan tarafı yo-

zurnacı Ahmedin kızı Hatice, Hay- lunda gitmif, fakat bu nipna ayni 
ri isminde bir gençle aevitmeğe baı· evde oturan Bursalı Ahmed miida· 
l~mıt ve iki hafta evvel Hayri sev· 
giliıi Haticeyi alıp kaçınnı,tır. hale edioce it deiitmiıtir . 

Genç kızın anne v~ babası: Bursalı Ahmed: 
-· Mademki kızımız Hayriyi ae· - Haticeyi Hayri alamaz. Onu . ÇOcuğunuzu 

hangi mektebe 
vereceksiniz? 

viyor, biz de mürüvvetini görelim. oğlum Y~ra vereceğim. 

Ye~iZiraaf_c_~_~_~·_· ~~~~~~~-cs_~_":_k_ı_u_~_ 

l'Avemizl isteyiniz lstanbul içinde ve letanbul· 
elan baf b diier viliyetlerimiz
deki yüklek •nat okullarile 
ilk, orta ve lise derece.inde
ki mealek ve ukerlik okulları· 
na aid ııinne ..,ılannı herkeain 
itine elverifli bir tekilde bir iki 
güne kadar netre ba,lıyoruz. 
IÇayd ve kabul tutlanndan 
bafb okulların telefon numa
ralaimı ve adretlerini de bula
cakmuz. 

Vekili 
işe başladı 

B, Şakir Keseblr'in 
beyanatı 

Ankara, 11 (T~lefonla) - Yeni 
Ziraat Vekili Şakir Ke1ehir hu akşam 
makamına geldi. Tebrikleri kabul et· 
ti. Ondan ıonra Vekilet dairelerini 
gezdi. Yeni Vekil ıu beyanatta bu· 
lundu: 

"Bü,·ük feflrrimin vükM>k rmirle-
Yenl zır•el aı; •• , ri/e tayin t>tliltliiim Ziraat y Pktilttti 

MU ..... rı va:ife;;n,. fimJi ba,Zadım. Büıiin ra-
Ankua, 11 (Telefonla) - Ziraat fifmama:m laedP/i riraat lt,,yatımı=uı 

v ekileti Iİyııl m1tteprhğma Kuı.- bir an evı·el ~/a nıa:har edilmesi 

Bugünkü sayımızda 
A - ~ - - ~ -

Ver dibindeki 
kahramanlar 

Altın ıeblrlerlnde su baskını tebllkesl 
altında yaşıyan insanların bayatı 

Jan Harlov nasıl öldü? 
monu mel.Ulu TaJuıin Cotkan tayine· olacaktır.,. 
dilmittir. Bilen lopterede hulunaa -------,----- Sarışın Krallçenln en son daklkE-
Tahain r.o•an önümüzdeki hafta i· '1-!fggare P gangoıu ları; lylllklerl çevirdiği filmler 

!!:!~==~r~ıerek yeni ,.azife- Bbüuyguu:~niçkırkaamcaiyke Şimal kufb~nda neler 
Mndw..- k• ..... •ının 

btna •hrlrl bllll Tayyare piyankoıunun ikinci ke- o 1 u y o r ? 
Ankara, U ('felefonla) - Ban· tideaine dün öğleden sonra başlan• ı 

dırma kuabumm bina tahriri Maliye m11tu. Bu kqidenin en büyük ık· 
Vekil etine ~len haberlere r;öre ta- ramiyeai olan kırk bin lira dün çe• 
maualanmqCır. kilmeınif, bugüne kalm11tır. Kqi· 

Bu kaaabada b.ı mali yıldan itiba· deye bu sabah c:levam eclilecektir. ren bina ,-e~Jeri yeni iradar üzerin- } Dün kazanan mımaralar sıraya kon· 
den tarh ve tahakJmL olunacaktır. muı bir halde iç aayıfalamnızdadır. 

Sinema, çocuk ve karikatürden başka 

Altın suyunun esrarı 

Piyangoda kazanan nunıaralar 
( ft ncl sayıfada okuyunuz) 
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AVA 
Müdafaamız 

Her memleketin 
vakıf harp 

her tarafı her 
sahasıdır 

Hava Mb'dafaası Genel Komulanhğı teşkillle memleke
tin hav tehlik ine krarşı müdafaası tanzim edilecek 

H 
nva müdafaası genel komu· 

1 

11un l.ahiyası bugünleırde Bü-
tanlığı teşkili hakkın•da bir ka

yük Mü.let Meclisinde t<ttkik edil
mektedifl. Meclis ruznamesine alın
mı~ olan bu layiha tasdi~ edildikten 
sonra me:mleketimizin .hava müda
faasına aid olan işler yeni baştan 
tanzim onunacaktır. 

Malumdur ki he"r mçmlekette iki 
türlü hav:a: müdafaası vardır. Biri 
doğrudan doğ11Uya hav~f k~v • 
,. etleri ile bu kuvvetlerın ıda • 
resini temin eden komutanlık 
teşkilatıdır. Bu te~kilat milli müda
faanın aktif parçasıdır. Fakat harb 
zamanlarında tecavüze g~çcn bir 
düşman tayyare filosu yalnız ordu
nun hava, kara ve deniz kuvvet
ler~ üzerine saldnmakla kalmaz. 
'.Ayni zam.anda bu filo cephe gBisi· 
ne sarkarak memleketin silahsız 
yerlerini ve sivil halkı da tchclid 
eder. Şehirler, kasabalar, köyler 
üzerine yangın vıkarıcı. boğucu 
gaz bombaları atar. Bu itibarla 
harb zamanlarında memleketin si -
lahs.ız olan cephe gerisindeki şehir
leri, kasabaları, köyleri, bütün si· 
vil halkı da hava tehlikesine karşı 
korunmak ve sulh zamanlarında bu 
maksadla bir takım tedbirler almak 
iktıza eder. Bu da hava müdafa -
asının passif denilen kısmını teşkil 
eyler. 

Bu,giine kadar hava taarruzları
na korçı pafcif müdafaa vazifesile 
saclece belediyeler meşgul oluyordu. 
Şehirlerde, kasabalarda sivil halkı 
muhafaza için sığınaklar yapmak, 
yangın tehlikelerini karşılamak, ha}. 
kn ımıske kullanmağı öğretmek ve
saire gibi i~ler hep bel~iye vazife
leri ciimlesindendi. 

işte bu dda Kamutayca. müza
kere edilmekte olan hava mü~fa. 
ası genel komutanlığı teşkili hak -
kındaki kanun şimdiye kadar bele
diyelere ve umumiyetle Dahiliye 
Yekaletine verilmiş olan bu passif 
müdafaa İ§İnin aktif müdafaa ile 
bir elden idaresini istihdaf etmekte
tir. Bunun icin haYa müdafaasının 
hem aktif, hem passif kısımlarını 
idare edecek olan genel komutanlık 
sulh zamanında Genel Kurmay Baş
kanlığa, harb zamanında ise b~
komutanlığa bağlanacaktır. 

müdafaa teşkilatına aid kısmında 
yıllardanberi pek güzel çalışılıyor. 
Hava kuvvetlerimiz her yıl hamleli 
hareketlerle ilerilemektedir. Fakat 
müdafaanın passif denilen kısmında 
arzu edilen fa;,liyet görülemiyordu. 
Bunun sebebi de bu vazifenin bele
diyelere bırakılmış olması idi. Hava 
müdafaa genel komutanlığının teş
kili bu noksanı ikmal edec~ktir .. 
Memlekette bulunan her türlü ida
re ve sivil halk teşkilatları hav~ mü
dafaası bakımından müdafaa genel 
komutanlığının yük!ek idaresi • 1-
tmda faaliyete geçecektir. 

Harb silahı olarak kullanılan 
tayyarelerdeki son tekemmüller ar
tık yeryüzünde hudud, cephe. ateş 
hattı gfbi mefnumları kaldırmıştır. 
Her m'!mlekctin her tarafı her va
kit harb sahasıdır. Bunun için şim
diye kadar milli müdafaa sahası ha
ricinde kalan her türlü milli kuv
vetlerin hava müdafaası noktasında 
teşkilatlandırılması. sivil halkı ha
va taarruzlarına karşı koruyacak 
tedbirlerin daha sulh zamanında ha
zırlanması lazımdır. 

ASIM US 

.Ahş veriLJ 
Dün piyasaya 7'95 t~ buğday, 

30 ton çavdar, 23 ton arpa, 90,5 
ton un, \ 20 ton Mısır, 56 ton raz
mol, 37 ton nohut, 1 S ton peynir, 
13 ton kaşar, 7,5 ton tiftik gelmiş, 
34,5 ton tiftik. 367 ton razmol, 
:! 1,5 ton un, 99 ton kepek, 2 ton 
iç fındık ihraç edilmi~tir. 

Yumuşak buğday 6,9 - 6,30, 
sert buğday 6 - 6, 15, arpa 3,32 -
4, çavdar 4, 12,5 - 4, 13, mısır 
sarı 4.27 - 4,30, yulaf 4,7,5, su· 
sam 15,30, tiftik Kastamonu 122, 
güzyi.inü 70, peynir beyaz 25 -
27,30, peynir kaşar 43,20 - 50 
kuruştan satılm~tır. 

HAYVAN BORSASINDA 
7234 kilo ağırlığında 163 dağlıç, 

24,50; 14798 kilo ağırlığında 364 
kıvırcık 20 - 22; 107068 kilo 
ağırlığında 4983 kilo kuzu 19 -
26; 209 kilo ağırlığında 1 ; oğlak 
13, 22923 kilo ağırlığında 66 
öküz 13 - 17,30; 2928 kilo ağır
lığında 1 2 inek 13 - 1 5, 163 ki
lo ağırlığında 1 dana 13,40; 1175 
kilo ağırlığında 3 huğa; 14,50 -
1 5 : 1 O 1 4 kilo ağırlığında 3 man
da 1 O - 1 3; 7 85 kilo ağırlığında 
5 malak 13 - 15,30 kuruııtan sa-
tılmıştır. · • 

Fran iZ - Al an si a-Set güreşi ka ş s oda 

o an a angita fa 
yüz veriyo ? . 

Daily Telegraph gazetesi Romanyada Alman sisterfll 
bir rejim kurulması ihtimalinden bahsedıyor 

Daily T elegraph gazetesi diplo
matik muhabiri Romanyada nazi 
sistemi üzerine bir rejim ihdas edil
mesi muhtemel olduğunu yazarak 
diyor ki: 

"Bu rejim, nazi demir muhafız.
lara dayanacaktır. Nazi demir mu
hafızları ise komünizme karşı bir 
sed olmak ve memleketin tamami
yeti miilkiyesini muhafaza etmek 
iizere Kralın tasvibi ile yeniden teş-

_kil olunmuştu. 
Bu temayiil, Romanyanın an

anevi siyasetine ~iddetle muhalif 
bulunmaktadır. Mazide, Romanva 
Çeko~lovakya ve Yugoslavya ·il~ 
mü terek hareket ederdi ve Çekoslo
vakyanm askeri miittefiki olan Fran 
saya bağlı idi. 

Eğer Çekoslovakya, Rusya ile 
mütekabil yardım misakı akdetme· 
hlİ§ olsaydı vaziyet bu kadar ince 

Bir ız kayboldu 

bir hal nlmıyacaktı. Çünkü bu mu
kavelenin tatbiki için, Rus kuvvet
leri hini haceHe Romanyadan geç
mek istiyorlar. Kral Karol ise bu-

• nu istemiyor. 
FRANSANIN TAZYiKi 

Büyü? ... Harbten sonraL Rusya
<lan tekrar alınan Besar~byayı Mos
kova, Romanyanm meşru bir par
çası olarak saymamaktadır. Bük
reş, Rus ordularının bir kere Besa
rabyaya girdikten sonra artık çık
mıyacaklarından korkuyor. 

Görünüşe bakılırsa, Romanya
daki Fransız, Alman siyasi mli.:a
dclesi diplomatik had bir devreye 
gelmektedir. 

Fr:ınsanm elinde, oynadığı iyi 
bir kağıd vardır. Mayıs ayında Ro
manya ikrazda bulunmu 885,000 
~terlin mukabilinde ve Fransadan 
Romanya hesabma askeri techizat 
almasını miimkün kılmıştır. 

Londranın en güzel kızların -
dan biri, birdenbire ortadan kay · 
bolmuştur. Şimdi bütün Londra r 

polis ve gizli te~kilatı Diana Bat· 
tye ismindeki bu genç kızı ara -
makta meşgul. 

Bir prens daha 
pıen.~e.ç olmayan 
birile evlendi .. 

Diana'ya, taç giyme bayramın· 
dan bir müddet evvel imzasız teh· 
dit mektupları gelmeğe başlamış, 
bayram günü de meçhul bir şahıs 
tarafından yaralanmı§. 

Hadisenin faili aranırken bu -
gün genç kız kaçırılmış bulunu · 
yor. 

Diana'nm, haydutlar tarafın -
dan kaçmlmıı olacağı, düıünül · 
mekle beraber, kendisinin, 8.§ıği • 
le, beraber, kaçmı~ olması da ih -
tiınal haricinde değildir. 

Eski J\lman prenslerinden Bern 
hardt Holanda Prensesi Juliana 
ile evlenmİ§lİ. 

Şimdi, ona tıpkı tıpkısına ben· 
Şehir içindeki ağaçlar zeyen ardeşi Erncst de evlendi. 
Şehir dahiJinde bulunan ağaç Fakat. aldığı kadın güzel bir sa· 

ların dipleri kaldırım ve asfalt ile rııın olmakla beraber, prenseslik 
kapalı bulunduğundan baz.ı ağaç_ bakımından Bernhardt'ın karısına 
ların büyümedikleri görülmüştür. benzemiyor. 
Ağaç diplerinin açılmasına karar Ernest'in e' lendiği, Berlindeki 
verilmiştir. büyük mağazalardan birinde tez -

Gazi köprUsU gjhtarlık eden bir genç kızdır. 
Bu suretle hanedan ailesinden 

Gazi köprüsünün projesinde olmıyan kadınlarla evlenen prens
ufak bir tadilat yapılmı§, tasdik ler serisine bir prens daha ka -
edilmek üzere Nafia vekaletine tılmış bulunuyor. 
gönderilmiıti. Vekalet tetkikatını -------------
bitirmiştir. Yakında köprü ayak -
larının İnsasına baslanac:ıktır. . -

B. Kudsi şehrimizde 
Yüksek tedrisat şube direktö -

rü şair Bay Kutsi lstanbulda bazı 
yüksek tedrisat okullarında tet -
kikat yapmak üzere kültür hakan· 
lığı tarafından memur edilerek 
Jehrimize gelmi~tir. 

Festival programı 
genlşllyor 

Festival komitesi dün toplan -
mı~. proğramda yeniden bazı de· 
ğişikiikler yaplJlaya karar vermiı 
tir. 

Yaz eğlenceleri proğramına ye 
ni bir takım değifik eğlenceler 
konacaktır. 

aııar 
Sip::ıri§ler yapılmış. 01 ıJildi ~ 

derilmeğe bi,\Şlarnıştır. Ş değişti 
man'l:a icin techizatını 1 

J • ' ı un başka tipte. askeri ına sa 
pek müşkül olur. . kaÇ h 

Bununla beraber hır f tJrlı 
h ne '1 

evvel Romanyanm cep a. · 
lan kurmak üzere mah"'11le • 

B s ettiği haber alınmıştır. \1 bll 
- ki 2.400,000 ray ırıarkı ~eh· 
tur - Almanyanın Essen ~ 
bir müesseseye gitmiştir. . 

. h a31yor· • Daily T ele~rap Y ) 
Mussolininin AlınanYat ret' 

mak üzere olduğu resmi zıya 
rihi tehir edilmiştir. rf!." 

Bununla beraber. bu yat tiı'f 
simi bitmeden evvel bu zjya.J: 

1 
ttf. 

pılaca;;ına dair bütün eıl)8re t _-_.ı; 
o .. e tıı'~ 

c~ıddu_r. Anlaşıldığına ~od~ki ~ 
nın Vılhemştrasse mevk~. rİ ~ 
sicumhur sarayı, l\lussolint~, 
('tmek üzere hazırlanm~ 

Hükiimet tabipleıl 
arasında 

Nakll ve tayınıer ~ 
Ankara, 11 (Telefonla~ ;~1r 

kumet tabipleri arasındakı • 
1eri bildiriyoruz: ~ el ıı. 

Balıkesir Merkez hük0~0tıi' 
bibi Celal Gönen hükunıet ıı fi 
liğinc; açıkta bulunan ~d~~e~.,e 
kara Nümune hastanesı rıı}.,tv~· 
sıs muavinliğine; Kozan d~ 
operatöri.i Hayrettin Karat:'_~ 
reylisi operatörlüğüne; Z.~ ~ 
mil hastanesi do~uın rnut.~ d0 , 

Burhanettin Adalar belecl~ ~e, 
ğum mütehassıcsbğına; ~~~~ .. 
malp şa belediyesi doğ~ Jo~ 
hassısı Fuat Zeynepka~~~f 
evi mütehassıslıitına; eı. f{ıı' 
mece dispanser tabibi A 1 

• ·tıı 
dıköy bükfımet tabipliğdi0j~ tJ~e• 

Antalva SJtma ınüca e. Ji~ 1 1'1 , 

Edip Silifke hükUnı~t. t•':-t f-!, 
Niğde hükiimet tabıb~ ~ .. iıl': ~o' 
kişehir hükUmet ta~•~ C~,I ·I~ 
minönü belediye ta~!~ı • ~~e 
ma hük\ımet tabiplıgı~Ey\if! ., ~ 
belediye tabibi Reırıst. • ç.ı-51. 
diye §ubesi bastabipli.i~ ~~ 
hastanesi dahiliye 111~ta bi~ 
dettin Ordu h .sanes• a .. t 
tehassıslığına • h·r,e ~i 

Açıkta bulunan da ~ "ı~ 
hassısı Muin U ak haıl tlafr'b~ 
liye mütehassıslı~ına: l(d"!IP~jt 
hükumet tabibi A!~~·. ~-~ 
sa hükfımet tabiplı~ıD~ lı ~ 
hükumet tabibi Saı~. kait ~· 
met tabioliğine; 'flldld'ye ~ f:f' 
Muhtar Eskişehir be~e S•brİ. ~' 
liğine, mütekaip tah•j heyeti Jel' 
kişehir sıtma mücade e IJ'luca. t • 
b• 1· ... B ıtına . s' ıp ıgme; ursa s I ke''' (t 

Devecioğlu yokuşunda 

Bundan ba~ka gene bu kanunla 
yüksek hava müdafaa komisyonu 
adı altında bir hususi komisyon teş
kil edilecek, bu komisyona Genel 
Kurmay Başkanı başkanlık ede· 
cek. her vekaletin müsteşarı bu 
komisyonun, azasından olacaktır. 
Hava müdafaası genel komutanlığı 
yüksek hava müdafaa komisyonile 
alakalı bütün vekaletlerin mutalea
Jannı <Jlarak hazerde bütün mem
lekete şamil hava koruma planları 
hazırlıyacaktır. Yurd dahilindeki 
halkı ve hükumet teşkilatlarının 
muhtelif kısımlarını alakadar eden 
tekmil hava müdafaasına aid teşki
lat işlerini ve bunlara aid tcsisatlan 
yaptıracaktır. Sonra hava koruma
sına aid vücud bulan bütün teşki. 
latların talim ve terbiye tatbikatları 
bu komutanlığa aid olacaktır. 

kanh bir avga 

heyeti reisi Nazmi. s:i:liğiO~:ı;. 
ma mücadele hevetı 'ı ·heyet'.; 
tanbul sıtma mücn:cle sursıt fi ' 

boratuvar ~efi terfı~r ğine: ~' 
. mücadele heyeti reıs 1 ti Jab0 tf' 

d 1 beYC 1·bD sa sıtma müca e e kesir 9 

tuvar şefl. ~üştü Balı .. ce~: 

Hava müdafaasının orduya, aktif 

rımntıımı1!11'1ıu nıııııl!llllUllff!Jmı~mııııııu ıı ııııım 

Ateş Ülkesinde 
ve 

Dünyayı Dolaştım 
T efrikalarımız, yazılarımızın 

çokluğundan dolayı bugün kona
mamıştır. Özür dileriz. 

11111ııını1 ınuınıııuıınnnuıunıınuıwınıınımııun 

•(Ü ·f Wll 1 inci sayı/uda) 
Demiş ve ayak diremiş. Hayri

nin babası kıza .30 lira para vere· 
cekmiş Bursalı Ahmed bunu du
yunca: 

- O 30 lira verecekse ben 1 00 
lira vereceğim, demiş. 

Zurnacı Ahmed, Bursalı Ahmc
de söz vermiş mi?. Burası belli de
ğil. Yalnız Bursalı Ahmed, nişan 
günü yaklaşmış olduğundan işin ö
nüne geçmek hususunda lazım ge
len tedbiri bir an önce almaya ka
rar vermiş ve söylendiğine göre, 
dün Haticcnin nişanlısı 1-Iayrinin 
evine, taraftarları ile gelerek hücum 
etmişlerdir. · 

Bu hücum karşısında iki taraf 

biribirlerine girmişlerdir. Kavgay,J 
duyanlar: 

- lmdad... Boğazlıyorlar .. 
Diye bağırmağa ba~lamışlar, bu 

sefer komşular ela kavgaya girmiş -
lerdir. 

Evde bulunan kadınlar odaya 
koşuşmuş1ar, Hayri ile kardeşi Fa
ik de hadise mahalline gelmiş ve 
iki taraf birihirlerini yaralamağa baş 
lamrşlardrr. Bu esnada: 

- Kız nerede... Evvela onu 
gebertelim .. 

Diye bir ses duyulmuştur. Ha
ticenin anası ile babası hemen kızı 
alıp karyobnın altına saklamışlar ve 
kavgaya müdahale için odaya in • 

mişlerdir. 
Kavga; yumruk, ~opa, brçak, 

makas, mangal ele ne ge~ti ise 
hepsi kullanılmak sur:tile devam 
etmiştir. Kim kime vurmuş burası 
henüz malum değildir. Yalnız Bur
salı Ahmed, zurnacı Ahmed, Hay
ri, Faik, anneleri ve babaları, kav
gaya miidahale etmek istiyenlerin 
hepsi yaralanmıstır. 

Ağır yaralılar derhal hastahane
ye kaldınlmı , diğerlerinin isticvab
larma başlanmıştır. 

Bursalı Ahmcdin kızr vermek is
tediği Yaşarın, kendisinin öz evladı 
olmadığı ve evli bulunduğu, çocuk
ları olduğu da komşuları taraf mdan 
ıöy lenmek tedir. 

tuvar sefh'tme; erato~ bit 
Acıkta bulunan oP tarıe51 1'1'11 

d S. .. e ha5 ,.r• , 
et ıvas numun ...... P.; st" 

tabip VP> ooeratörlii1l'jeı{~· h!.l f>ıı' 
Şin:ısi E.~~incan .. rr"·:ı;sı~lıi1aı' 
nesı dahılıyc mut~hl rdİf· 
kil ve tavin edilını<ı. e 

1 
... 

-------~,..- aıe p • ,,,ile 
Yeni bl .. =' ,., .. ı~ 

1
.-· 

•• \ıl ·ıp:l1,.'l 1 .ııı•l ' 
Aılapaınrmıl:ı • '. , rıı :ı 1 

11111 

• tı·U l r· lı:ıftalık hir g.'11ctc H' t-ıııh•' 
lır: ) ı•ııi nrka·la~ıııuzı ı:ırrİ1.· tl~I 

rf 1 • ı ı ,, ..... ıı ' ~e" ,;ı il C: !\C! I' t f'' • •• el ... 
Orta okul oor " ,:ı· 

f çin irntih~ r:ı·''1.1~: jı•I 
ırı ı 11 11• • 

İlkokul ö:retnı<' 11 
1 • •• it•· 

r. • ;::fw-t' J1 
ııılaı-nk ıırt :ı tedrıl'ı:ıt ·ıilı:ır 
·ı l '" 1 . ıııtıııı 1 tı ıaııııın .:ı ıazır.ı 

lmıaı·aklır. 
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1 Ankaradan J 

Meclisin dünkü topla11lıs11ıda 

Kan gütme 
Sebebile işlenen fiiller 

Hakkındaki kanun kabul e 
Ankara, 11 (Hususi) - Mec

lisin bugünkU toplantısında bazı 
maddelerden istihlak vergisi alınma
masr hakkındaki kanunun birinci 
maddesinin beşinci fıkrasının ka • 
zanç vergısı kanununun üçüncü 
maddesinin 5 inci ve 21 inci fıkra
larının tefsirlerine aid mazbatalar 

Vekaletine salahiyet verilmiştir. 
KAN GÜTME ADETi 

Kan gütme sebebile işlenen fiil
ler hakkındaki kanun müzakere e
dilerek kabul olunmuştur. AdHye 
Vekili B. Şükrü Saracoğlu bu ınii
nasebetle izahat venniştir. 

okunarak kabul oİuhmuştur. ı' 
Ereğli şirketinden alman liman, 

dcmiryolu ve madenlerin Kozlu ve 
Kilimli demiryollarmm işletilmesi 
ve havzadaki deniz işlerinin inhisaı 
altına alınmasına, göçmenlerle 
nakledilenlere, mültecilere ve ku
raklık, dolu, sel, yangın ve has
talık gibi afetlere u~rayan muhtaç 
çiftçilere ödiinç olarak tohumluk ve 
ve yemeklik buğday dağıtdması için 
Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Ban • 
kasının 3 milyon 7 50 bin liraya ka
dar kredi açmasına salahiyet veren 
kanun liiyihalarile hava müdafaa 
genci komutanlığı teşkili, vilayet
ler evinin tesisat ve mefrusall için 
gelecek senelere sari taahhÜdat ic -
rası hakkındaki kanun layihaları da 
müstaceliyet karan ile kabul olun. 

Kanun, kan güden yakın okra
baları bulundukları yerin 500 kilo
metre haricine çıkaracaktır. Bun
dan başka herhangi bir cürüm ol • 
mamalda beraber herhangi bir şah
sın kan ~üttüğü ve intikam almak 
için hazırlık ve fırsat yolunda bulun 
duğu bazı deliller ve karinelerle an
laşılacak olursa bu şahıs da bulun. 
duğu yerden 500 kilometre harice 
çıkmaya mecbur edilecektir. 

muştur. 

Devlet Demiryollarmın ihtiyacı 
olan muharrik ve mi.iteharrik ede
vatın siparişi içi:1 r 6 milyon liraya 
!:adar teahhüd yapılmasına, Sümer 
lhnk scrmaye'linc evvelce ilave e
,Jılmiş bulunan 45 milyon liraya 15 
mılyon lira daha il5vesine aid kanun 
hr dn bulunmnkta idi. Bu sonuncu 
l· ·ıunun bir maddesi hükmü ile de 
c'"mir sanayii masariflerini kar ıb
ı .ı k ve azami sekiz senede itfa e· 
rlilm('k üzere 20 milyon liraya ka
• r bono ihracı hususunda Maliye 

Bundan sonra köy eğitmenleri 
kanunu ile Tahranda yapılacak se
faret binalnrınm tefrisatr icin sari 
teahhüdlerde bulunuln""1asmı: Tiir
kiye - lta!yn arasında Romada im
za edilmiş olan ticaret ve seyrisefa
in muahedesile ticaret anlaşmasının 
ve merbutatınm tasdiklerine aid 
kanun layihaları da kabul edilerek 
yarın saat 1 O da toplanmak iizcre 
içtimnınn nihayet vermiştir. 

Hatay anlaşması 
29 mayısta Cenevrede imzala

nan Hatay muahede, anlasma ve 
diğer siyasi vesikaların ~sdikine 
dair olan kanun layihasının görü
şlilmesi Bi.iyük Millet Meclisinin 
pazartesi günkii toplantısına kal
mıştır. 

Pazartesi günü, kanunun mü
zakeresi münasebetile Başvekil bf"k
lenilen nutkunu söyliyccck, Hnri
ciye Vekilimiz de anlaşmalar hak

··~~~--~------~------........... ~~~ 
kında izahat verecektir. 

ispanyada asiler f 
ruza hazırlanıyo 

Hfikumet kuvvetleri de hazırlıklı 
olduklarını söglügoı-lar 

lllTILAlCILEIU~ 2, llÜKLJ1IE1-
Ç/J,Ef(İN ıJ. TJfl' YARE İ 

lJÜ._ ÜRÜIJDU 
Billuıo, 11 ( \. \.) - Uarn 11111· 

hahiri hildiri)or: He mi J aynnktmı 
nlJJ~nn ınaliımota göre, Anıiurrio cep· 
Jıc ındc Lcrgorri ıııc,·zil11ri ıiiıcrindc 
i ~ikşnf uçu~u OJJan bir a i tay yare 
nutrnl) öz ile dii~iiı iihııli~tiir. 

Kezn Gorhe.ı 'nkrnmda diğer bir 
tay) arc ay ııi uretlc clii~iiriilıııü§tiir. 

araMo :ı, 11 ( \. . ) - 11 iikümcl 
tayyarecileri lııı,:;ün ara;;o n homhar 
dım n Nmhe tcşeEhH f'lmi.Jer e de 

Aıııeı ikada işçi 
polis kavgası 

Monroc, (Amcrikada Michiganda) 
11 (A.A.) - 20 si kadın olmak Utcre 
120 grevcinin Nevton Steel Componv 

fabrikası imunde viicude getirıniş old·ık. 
lan bar:katlıll'cı karşı :Lfck. revo!veı 
ve gözya~ı döktürücü g:n~ bomb3il\rr iJ,. 
mÜ.i!1 lfıh 4'00 polis mem..ıı~ tarafuıdan 
bir taarruz icra edilmİ§tir. 

Polis memurları, ip ve halatlar, masa. 
lar, sıralar, otomobiller ve saire ile vil· 
cudc gctırUmiş olan barikatlar üzerine 
göı yaşı döktürücü .gazlar sıkmışlar • 
dır. GrcvC'~ler, tuğla ve sair eşya atmak 
suretiyle mukabelede bulunmuşlardır. 

3 - 4 dakika mukavemetten sonra 
grevciler, mevkilerini terketmişlerdir. 
Sekiz ki~i yaralanmış ve 15 ki~i de gaz.. 
Ja zehirlenmiştr. 

lıtrcledilmi::lerclir. Dürt ta)) arc ,Jlı~ii· 
rlilıııü 'c biri aç ı anc ine de i ahct 
'aki nlıını ııır. .. 

llilbao. 11 ( \ . ..\.) - \ silerin c · 
ki tnarruzlarmdnn "ok daha tiddNli 
lıir tnarrııza huzırl:ı;ıııınkta oldııkJurı 
aııla .. ılnıaktııclrr. Yl'fıi hir talıtdbalıir 
ıııulıdhi filo u HnJc lıi.iki'ımetinde hiz 
mele ı;irrııi~tir. Ba filotma f'n . on l'iı.· 
trnı ınalzcıııc ile tcçlıiz edilmiş olup 
( m·kal. de nıih•c1l:ıl1 huhınıııaktnıl ır. 

Ji'ilotm:ı 1 pnm·ol ularınıla hulıı
ıı an A 1 nıruı ' c' a ita h rın den izahı r.;e· 
ıııill'riııi ornhmlaıı tıznklaştıraraklrr. 

GUneş kCUp bok tirlerl 
An karada 

\ıı!.ara. Jl (Telefonla) -- (;iinr~ 
kliih hok iirlı>rind,•n dört epnrctı ~dı· 
rirııizc geldi. Bunlar pnzar giiııii \ıı
kura Bok k 1 iih lıok-iirlcri j iP lıir 
ııınç yapaı·aklanhr. 

Hususi f<t re bUt ;el rJ 
A.tıknrn, 11 (Telefonla) - l lu~u· 

ı;j i<l:ırc hütı;elerİ " ne haşlarrnm rıııı
li ) ıldan lal' İm ~ ılma çc' riJme i lıu· 
611 unda yeni lıir knrnr ittihaz edil· 
rııi.,tir. 

Barikatları vü:uda getiren 7 otomobil 
polis memurları tarafından civarcaki 
nehre atılmıştır. Fabrik:ıııın metha!i a • 
çrlmış olduğundan greve iştirak t-tme

mi~ olan 800 amele tekrar İ§lerine baş -
l~mıştır • 

• 

' ve 
• 

urıye 
Tebaasın~ ait emlAk 

itf1Afoamesl 
Ankara, 11 (Telefonla) - Su

riyede bulunan Türkiye tebaasına 
ve Türkiyede bulunan Suriyelile • 
re nit emlahin 1926 tarihli emlak 
itilaf n meı;ine göre halli için Be
rutta iki devletin mümessillerin ~ 
den mürekkep bir komisyon top • 
lanacaktır. Bu komisyona hüku -
rnetrmiz adına H3.riciye Vckale • 
tinden B. Ha.san Basri, Dahiliye 
Vekaletinden nüfus umum müdü -
rü B. Muhtar Ka-dri, 'Ve Mnliye Ve 
kaletinden bir :ı:at iştirak edecek • 
tir. 

Is any 
id 

r··rk 

sular na 
ce 

mi eri 
Hakkcnda tallma1name 

Ankara, 1 I (Telefonla) - fs· 
panyaya harp mal:zeınesi, silah ve 
gönülJüleri gönderilrnenıesini te • 
min iç.in bu memleket hudutları • 
nın kara, denizden murakabesi hu 
suııundn Londrada ittihaz edilen 
mukarr rata tevfikan ademimfü:la-

1 
hale anlaşmasına iştirak eden sa" 
ir devletler gibi İspanya suları -
na gidecek olan Türk ticaret ge -
milerinin tabi olrnnları iktiza eden 
murakabe usullerine dair genci 
kurmny bar.kanlığı ve lktısal ve • 
kaleti murahhaslarının iştiralı:ile 
hazırJanaral- Hariciye vekaletinin 
de mütnlcaıır alınarak bir talimb.l· 
nrunc Vekiller Hc;rclinin tasdiki • 
ne iktiran ctmi~tir. 

Bu talimatname mu:r.:-kabc sis
temi ahkamma Ti.irk bavrağı ta · 
şıynn gemilerin ne şekilde rinyct 
cdc!:".·leriııi tesbit Cm1c3<ted"r. 

• •• • 
1 ım 

Ker rn m h zn·lanıyor 

\nkaıa, ] l ( l'ı·lefonla) - lt..ıı 
ımd '"ckiıletiııdc te•kil olmıaıı lıir ko· 
nıİ~) oıı ) ('ll i genel itlıal:ıt I l'jiıııi ka· 
ı-anınıııe<ıİ ctrnfmdaki lıazırlıklnı·ma 
<le, mn etınd tcdir. 

Atatürk Şarkta 
uııı l' 

lıikat ~·aııtırıııı~lardır. (ÜstJa:ıı l irıri sayı/ada) 
yet Halk Partisine gitmişietdir. 
Büyük Önder gerek vilayet maka· 
mmda ve gerek Parti merkezinde 
Trabzon vilayetinin itleri ve in - , 
kişafı, halkın refahı hakkında ve· 
rilen izahatı dinlemişler, hükumet 
ve Parti beraberliğinin iyi netice · 
leri, Parti faaliyetinin inkişafı, a · 
za adedinin yükselmesi hakkmda· 
ki izahattan memnun olmu~lar · 
dır. 

ATA TÜRK UMUMi MOFET· 
TlŞL!KTE 

.l ~ )111'1 
leriııde ıı-e mi ~e~irl ) ııı 

11111
, 

liiıııladıktnıı bonrıı k011111 lı 
t'rlere liltifot]nrını he)aıı 
.larılır. ti 

-r "/UJfr'\'Pıffl. 
!J ,"I J rrk uı 

nal 18.30 da tat 1 k 
gulılarma taJı ... i,. edilct~ .. . ,,o, 
garılenparti ve~ilnıı;ll~· lold 
cc ini vütlerı·e da\etlı \.r 
.., • kf kcı•I 
Çorıılı. Ha) huri, Va· 1 

k ~ uıı 
runıdan ı;clcn hal · 0ı 

1 
1 Pf ·ıı• d fartUllt mu ıteıı mı ı a'n· • . 

1 
riı1 

lar 'c \t·ıtiirk"iin Lvi-<lır r 
• lır' e 

olımı .. Jarılır. Badııırt r~I 
Bundan sonra üçüncü umum~ tane d<' ~enç kw. bu1urıtı 0

1. rı O 
müfettişlik metkezini teşrif buyur \'e m 'hal"etlcrh it· nn~~·rk 
dular. Burada Erzurum. Gümiiş • lı<'<len lıu rnvrular .u Jeki 
hane, Ertincan, Kars, Rize, Ço • yurılıın ıır.a'k ·~:-lerıı'l lıı 

k .. . '1 k .. el ı•311 ruh, Ağrı vilayetleri belediyi! re - me' ·ıını oe f:tt> • ,nız . 
isleri, umumi meclis üyeleri, Pat· 'hı. Tiirkiin ühı ç,iinc~t~c 
ti ve halkevi reisleri, milli kun•m· olan Tı-ahum ~elıri ~e\ 
lar baı;kanları halk teşekktilleri i~ndedir. 
müme;smeri kendilerini istikbal - Af 
ctmislerdir. Atatürk 'te 

Atatürk, kendilerine takdim c· 

dilen ~u .. ze~ata il!ifa~ e~tikte'r. Krah arası11 
sonra uçuncu umumı tnnfetb Ta.h 

9 sin Uzer'in izahatını tlin\emişler· Afgan istJk lAll muna 
dir. fJ l fi t ati oi Deniz vo!u ile Trabzon - lran • e gıa ar e .,,,. 
transit yo\unun yapılması, f.rıu · Ankara, 11 (A.A.} .. 

011 
rumdaki büviik inşaat, kasabalar· istiklalinin yıidönümü_ 01Af 
da su ve elektı"1k tesisatı, koone • Rcis'icumhur Atatü~ ılf J't\~ 
ratif teşkilatı. Er2incan ve Iğdır lı arasında aşağıdakı te g 
ovalarının sulanması ve hıma mü· olunmtışt\ır. 
masil işlerin alakndn vili\vetler- . d ZD 
de doğıırdıı~11 inft;~f v~ refah ve MaJeste Moham"'!,e 

1 bundan dolayı halk 11elirimle ve Afganistan Kro 1 

ıımumi vaz;vett:e görülen mütema· 
di tczavüt f,f\kfunda verilen bu i· 
z:ıblla Uh• Önder yakından ilgi • 
lenmişlcrdir. 

HALKEV1 FAAi .tYF.Tl ARTI -
RILACAK 

Atatürk bundan sonra hafüe • 
vine gitmişlerdir. Halkevinin ö -
nünde biivük lıir ho.lk l~ütlesi he · 
yecanh U!•1 Onderi alkıshvf"l•d,1 
Atatürk. halke\'inin tenı~il. halk 
rlers?.neleri. St>'.lr, dil. tarih. ede · 
bivat. köyci.iJük. l.çth!ınİ varc~ım 
f!ibi faaliyetleri il,., hıı.lkm halkc~ 
)rrine artan İstiyak ve rağhctin · 
detı dolayı salonların k\.icük gel • 
rliğini birçok kimselerin yeu;zHk· 
ten ·d~lavı tatmin Pdilmet.H~tnc 
dnir b"!l.kanın verdi{!i ınahlmah 
dinle'Jıislcr ve memlekr.te biiyiil< 
faydala; vaad .. den ha1~evi faa .. 
liyetinin ;ı.rtırılmac,·11 tavsiye bu· 
yurarak halkcvi ~"' ! m•nun tcvsii
ne dair halkın t1Heğini tasvio el -
mişlerdir. Ulu Önder halkcvlerin· 
deki cliı;i ser~isini getmi~ler ve 
takdirlerini izhar buyurmuşlar • 
dır. 

llEl.l:.Hİl'I~ IJ f/J?E~İ\'/Jf; 

Hnlkc' in<lcn sorıra Ulıı Üıırler. 

Afgan istiklalinin J:11
e 

münascbetivle majestelerıll 
li a'ne tebriklerimi ta~diı11 Jl1l 
şahsi .saadetleriyt~ Af gatı ·ıe 
refahı hakkındaki temerıll' 
eylerim. 

l{.). 1>
··r~ 

Ekselans Kemal Atat~ 
Türkiye Cuml-ıurr 

P,fı 

Lütufkar tebriklerinde•\ 
k.. c<Jer 

ekselansınıza teşek ur r'J'Iİ)le 
si saadetleri ile kardeş • t 

·nıı fohı hususundaki saroı 
!erimi .aneylerim. ı.; 

Afgarı ş1ı· 
Mohamrne() ı 

• •z /(O 
Denizcileıımı 

18 da lıegecafl 
llarş1Ja11d1 

°) / 
Atina, 11 { H~s.usı .. H3" 

deniz tnekteb gcmıst irı1İ) 
K f d b.. ··k b"r ı:aJl'l or u a uyu· ı ~ 

hararetle kar~ılanrnı~ur. 1.e 
. er" 

) eni rl'jiıııin ôııiiıııiizdcl.i lınfta· 
ııııı onlarına do~ıtı ) ii 1< ek tacdika 
:ırzedilıne~· Hzert> Ba~' ı•knlcıe 'eril
nıc i nııılıtC'nıcldir. 

" 
ar~ iman 

Z!fl 
Düu So/yadaıı 
Peştege gitti 

Snf) :ı, ( lluoıu,;i) - ' un ~ı·uratlı 
'c ıııa:\ eti hıı;iin ~aat 15 <l • ta)) nr 
ile Bm!aıır .. tcyc lıarc!.ct rtıni~tir. 

.ızır ta)) ure lllC) danın<ı gid<'n 
) o il arı <loldıırnııı~ olan lıa!k tnrnf ııı· 
tlaıı ı; İdılltlt> all ı lanııu, 'c lıarekc-• ... 
tiıııle kralın ıııiinıc'e"İllC'riyle Ba 'ekil 
K(i,.,eh anof. hiitiiıı lıiikfuııcl crl,unı. 
İtal)a, 1 ıı"o la\)ll· hııslıır)n \e l\Ia· 
cari ,ıan elç'lcri , c ılİ~"r birçok z 'nt 1 
taraf mdan bClihııhııııııı~tır. 

EOkn!.larr tanııııui~ lr knplnnıı~ ol ıı 
lıalk;ıı iirı•kli ıtlkı~Jarı '<' 'a,a c~
leri ara ırula hcle<li) eyi lP~rif t•Lmi -
Jrnlir. Keıulileriw· ıal .. dim Cf1İ1C'rı 
hclcdh e ıııeı·lisi iiyJ.,rine 'c· c"nebi 
de, IPtlcrin Trahr.oııcltıki kon olo hı· 
rıııu il lİ fal etıııi~lcı (lir. Beldi) c re:fiİ 
'l'rahzon sn , ı• c e.tlrik İ§lcri lınkkm· 
tin iı:ılıat 'errrek uııııı "t'nf'lt>rtlcnlıc· 
ri luıl ~eklini hckli eıı Trahzun ım· 
'ııııutı otuz kiloıııclr<' nH.'ı.o:tfı'cleki Kol 
~on ılcrı• iııılf'rı ~etirilınc~i içiıı mnıc
İıa:.sı lnr tarııf ınclan hir proje lınzır
lnnd•µ,mı \C elektrik lt>si•nlmıtı hele· 
ıliyt!ff' (leni lıtıkknıd::ı ,halkın ,JjJcf..· 
lı·rini ıırutnıi.,,tir. Ulu Önder, Ttnh· 
v.on su \C t>lc1itrik i•lc:-iniıı hir nn C\" 

'Pi lıallr.dilrııe ... ini ıus' ih 'c hunu halk 
I" iiııı~ il 1 cı·inc. hcymı hııyurınıışlnr-

• Haınidiye liman_a f~~ıf 
lop atarak ~ehliİ sefa~ detlt: 
hildeki toplar da aynı 1~ 1

tarf11 

bele ederek gemiyi se an 

dır. ~ 
G · ..ı • · · tar alll'l 

ernı aemırını a Jjıııfl 

valisi, belediye reisi veh"r ~ 
k §C 1' 

Hamidiyeye gelere klıırı' 
met ve liman namına 
sclamlnmışlardır. abitl 

T .. k ı 
Karaya çıkan "( daJl 

denizcileri ahali tara 1sugiirı 
canla alkışlanm~tır. h·r 11ı:ırıı1 
denizcileri şerefine §e 1 

ziyafet verilmiştir. otJ 
Hıal l{aıol vaıŞ 

gidecek s. ''( 
\ 'a o\ ·ı 11 (A . .\.) - 1 ... 1i-tir· • • ' ge •· , f, 

Yon Neuratlı Bııl~ar Be ~vekili 
J Ü t'İ\ ıınofo Alnımı Kartal ııi~anııım 
hii) ük ııalilıini Hitler namına tc\'llİ 
ctnı i .tir. 

Budapc;;tc, ] l ( \.A.) - Baron 
Voıı Neuratlı ,c , ,uıındnki ze,·at hu· 
raya 'nrmı l:ır '' ı:> hıvyare meydanın· 
<la Ha~, c'!<il B. Ihr:ıııyi ile B. Kam•a 
\"C' ltah a, \'l.10:tur~ a. Bu1gari-tan ~·c 
Yugo Ja" o <orta elçileri uırafmdnıı 
1 ar rlr•ııınıxlardır. 

B. Kmıya Baron Voıı Nl'ıırnth 
~rrefiııc lumısi lıir :ıkşnnı yeınrği n~r 
mi,ıir. Alman ıınzıı ı l'eşlcde dürt gfüı 
knlncaktır. 

ıl ır. 

M BI' 1\ i KO lll 7' 1 f\"UGISI> f 

A ıatiirk, hundun eonra rne\ ki ko• 
nıııtanlığma ı;iınıi;;lcr orada toplaıum 
koıııulnnlarla hir ıniiddet gijrU~tiiktcn 
cmıra Trnhzonun denize tınzır kale i· 
tıin bım.;ları 'iizcrimle kıırulınu~ olnn 
Giiv.c lıi :ır parkmr teşrif etınişforclir. 
Karadt'ni:r.iıı cn:zin ufuklnrrııa ıınzır 
hu ~iizd balu.:cdc bir miiddet i tirn· 
hat htı\'tır:ııın .. Jardır. Balk. Ulu Ön• . . 
deri lı:ırarc~lc nlkı-:lıvorclu. 

K/$1 .. AJJ • 

\ıaıiirk, lrnııdan boıtra kr:;!a)ı le~·ı· 
rif buyurarnk oradaki a.kc&·c bazı tat 

Biikr<' len diiuerek ' rfo' 11} 
1 

Kurul 25 lıuziraııd.ı tı 
crll'eckı ir. "tePI 
Dil rnkUStu " 8 ~o ,,ı.•11 

h iil uıı 1ııı1 ı 
Dil inkrlühıııuı . lı fı:ı;'1~' rdı 

üııiimiizdeki elen> '
1 1 ntlı•~ ıııı' 

1 1 rette • ı • ren dnluı c~n~ ı fil r \ <'1 f) 
. • • 1 1 kt:ıılı . . ~rrc 

sı 11,:ııı ı·a r ı ııın • 1 ,, ... 
" J•1ıı • nau kitnplar ha-=• •. . olf' 

·ı i tJf· " "1 iııathammıa '«'rı 111 İacS 1!ı 
Bu sene ynpı f 11d.- Yj!11·1 

937 senesi zar. 1 f19ııf' ııt• I 
. . b" proJe ~' i vollar ıçın ır h .. ,ııcfl 1 1.il 

~ n l · ce "' LıJfı; tr . .oütce ge ın sı.ı ,. dır· 
y;\ başlan~caktır. 11111~ıct' 
eden tedbirler alı 
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'-iracan KAFLI Tefrika: 71 

llt Bey, Prensesin adamına uzattığı mek· 
ezetlmle diyor ki: "Son sözUm şudur: 
s Hz. olu ellerine sllAtı deilf, iğne 
ır.BoşyPre kan dUkUlmeslne sebep ola. 

kadar katı yDrekll olmadığını sanırım!,, 
rine silah değil iğne yara,ır. Bot 
yere kan dökülmesine seheb olacak 
kadar katı yürekli olmadığını sanı
rım. 

U•nur bey, o zamana kadar uğ
radığı yerlude neler yaptığını, ver
diği sözü her zaman tuttuğunu, kı
lıcına hürmet edenlere hiç bir şey 
yapmadığını anlattı; son söz olarak 
şunları ilave etti: 

- Yarın öğleye kadar cevah 
bekliyorum. Müddet bitmeden ev· 
vel askerlerim kaleye hücum etmi
yecekleri gibi köyler ve kasabalara 
da akın yapmıyacaklardır. 

Pıt-nsea l.içya bunları öğr~ncliği 
zaman yüreğinde derin bir rahatbk 
duydu. Umur beyin merdliiini o 
da uzaktan uzağa duymuştu. Fakat 
herha;;tgi bir memlekete çıkan her 
yabancı ordunun ilk işinin yağma, 
yangın ve katliam olduğu bir de
virde merdliğin bu derecesini şüp
he ile karşılamıştı. 

Şimdi bunları gözlerile görliyor
du . 

Başka bir adam olaydı bir kadı
m daha kolay mağlub edeceğini dü
şünür; onu esir etmek, bir oyuncak 
gibi kullanmak isterdi. Fakat Umur 
bey zayıf olanı ve kadını bırakarak, 
kuvvetli ve erkek olan Piyetro Ze
no Ü7..erine yürümek için acele edi
yordu. 

( Arka$ı tıar) 

t:s<.JRSA 
11 • :5 - 937 

Rhalanncla ftldn lpf'1'111 olanlar, ilse 
,..... muarnelıt 1"önınl•N&r. Ralre ... • 
... , lZ de ............... fl,ytaUnnı•· 

Sterlbt 
•Dolar 
•Frank 
• Liret 
• Delçlka Fl 

P A it A L A R 
62i - P.eta 
126. - •Mark 
114 - • ZloU 
12;; - • Pengo 
b4- • Ley 

28. -
23 -
2-l -
14-

• Drahmi 23 - • Dinar 52 -
• lsv!c;re Fl :ıi:ı . Yen 
• Leva 23 - • Kron lavec 32 -
Fıortn G6. - • Altıa ıo:ıo _ 

• Kron Çek. j;; - • Banknot 2w 
• Şilin A VUll 25 -

ÇEKLER 

• ı...dn 62; • VlYlllla 4 212:'.> 
• Nevyortı O,iSiO • lladrt~ 13 8~75 
• Part. 17 Sl5 • Berltıı l.9681 
• Mtll.BO 14 !r.l • V&rfOYa 4 162:> 
• Brt!llaeJ 4 Gi • Bud•s>ette 3 98:JIJ 
• Attaa tii 00 • Bllkr1t 107188:> 
• CeneYn 5 4.W-l ' 8elltl'ad 84 oo;; 
• 9o1ya 63~i5 • Tokoltanu. 2 iU 
• Aımterdall' l "332 • Uoııko•a 23 9'.);; 

• Prat :-2,.6230 • !;tnkbntm 3 0082 

ESHAM 

lş Bankası 9 00 l"r•m9 •J 
• AJ\&dofu 24 30 • <,ım•n•o 

ReJI U1.ıyoıı Del 

~r. Rayr19 
Uerkez !Rknl< ı::ı ı;; 
u. mıtorta 

BomoatJ 

\SUkrazlar 

IJ•lı o.. 

• ım T .Jfnr ı ıs s2;; tDektnıı 

• • , D IS 12;; Tram .. 1 
• • • • m li 97 Rıbtım 
laWLDaııııı 9.} - • AJl.AdOla t 

• Ergeni istik t'5 - • Aoaıtolu b 
112Jo A U 00 4 nAdoha m 
S. Enunmı ~17 • MUm...U A 

ıs:n 

.-

• Cumarteli PAUR Takvtm 12 Haz·ra ı.ı Ha:ira 

====-===I ~ R. Ahır 4 R. Ahır 
;uo aog.Jıt·~ 4 28 4' 28 
mn blltu,ı ' 9,41 19'41 
~ba.b G&IDU. :t.1 (l 3.1 ;: 
)il• oamazı 12 13 19 ı .ı 

ı kın.11 oıı.ııuu: 1 fı.1 ~ 1 ,f'ı 14 
4.kşam namaz 19.41 l 9 41 
'1'11'.llı rıllmR~ 21 43 2! 41 
1 maıı.k ~ ()Q 5. 08 

'i ıım xeçeo ı.-1111ıer• 16 • 1 tı4 
Yllm kalan ~ırıırr 20'1 201 

No; 

49 
122 
432 
534 
649 
6S4 
725 
727 
730 
832 
84.'l 
946 
981 

1025 
38 
53 
&1 

130 
163 
ıas 
20A 
249 
517 
6.'\S 
745 
776 
881 
968 

2861 
99 

108 
111 
227 
266 
311 
434 
437 
498 
727 
739 
842 
867 
900 
961 
991 

3038 
80 

117 
189 
24& 
264 
463 
614 
672 
700 
757 
759 
saı 
886 

4002 
17 
77 

121 
297 
344 
40.'\ 
411 
526 
763 
772 
792 

5094 
129 
211 
33~ 
346 
497 
515 
518 
636 
861 
86.ı; 

6067 
100 

Dünkü keşidede kazanan numaralar 
Lira 

30 
la 

SıQO 

50 
so 
30 
s. 
30 
50 
50 
30 

SQO 
50 

100 
50 
50 
50 
30 

500 
50 
30 
so 
30 

100 
30 
30 

500 
500 
50 
50 
50 
30 
56 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 

10G 
200 
50 

3000 
50 
30 
30 
30 
50 
3Q 
50 

300 
100 
30 
50 
50 
ıoe 
500 
30 
50 
30 
50 

200 
30 
3e 
50 
50 
30 
50 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
50 
30 
50 
30 
30 
50 
30 
30 

No: 

148 
ili 
19Q 
358 
378 
381 
421 
442 
447 
6l7 ... 
648 
691 
755 
989 

7081 
155 -442 
5.16 
Sil 
G9 
661 
683 
748 
798 -933 

8306 
311 
432 
557 
779 
'1M 
791 
810 
l90 

9063 
234 ... 
484 
543 
576 
Sll 
697 
736 
789 
859 
859 
927 
953 

10129 
154 
351 
430 
501 
998 
703 
'116 
825 
963 

1ll09 
13 

113 
195 
Z04 
331 
371 
416 
454 
456 
494 
856 
730 
797 
aıs 
ası 
'31 
946 

12120 
85 

112 
197 
Z33 

Lira( 
• 1 

:ı 
30 
30 

500 -58 
30 

200 
10& 
50 
50 
50 
30 

519 
30 
30 
3Q 
50 
3& 
50 
31 
3ıO 
30 
so 
39 
58 
so 
3& 
SQ 
30 
50 
3& -30 
50 
30 
50 
30 
30 
se 
30 
30 

100 
50 
ıoe 
50 
50 
50 
30 
30 
30 
30 
50. 
50 
50 
ıoe 
50 
50 
llO 
50 
50 

100 
30 
50 

200 
50 
50 
50 
50 
30 

100 
30 
50 
50 
30 
30 

100 
500 
30 
50 

200 
30 
30 

No: 

266 
279 
39i 
431 
413 
8$8 
993 

130IA 
146 
171 
194 
414 
495 
5'6 
5" 
735 
773 
MI 
919 
9$6 

14139 
1$9 
3ı4 
330 
396 
517 
S$3 
556 
516 
617 
690 
743 
754 
843 
945 

15042 
1M 
2'5 
213 
296 
3'4 
4t3 
519 
611 
6IO 
682 
686 
789 
790 
724 
8.18 
826 
892 

16060 
107 
215 
298 
365 
475 
804 
630 
ff13 
707 
719 
~ 
795 
796 
8ı63 
8166 
980 

17148 
180 
224 
239 
3t2 
406 
414 
AA.ı; 

~"M' 
~2 
710 
7'Ul 
900 -

;ı 
30 

lOO 
50 
30 
50 

a>O 
50 
30 
30 
50 
30 
50 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
50 
50 
30 
50 
30 
30 
50 
30 
30 

100 
30 
30 
30 
30 
30 
50 

lOO 
50 
30 
30 
50 

IOO 
50 
30 
50 
&O 

100 
30 

100 
50 
50 

• 50 .. 
30 
sa 

lQO 
50 

100 
100 
S8 
30 
30 
30 
30 

200 

• 3Q 
30 

lot 
30 
30 
30 
30 

IOO 
30 
50 
~ 

~ 
:tO 
!;() 

~ 
~ 

100 

ı.n -113 •• -.. ---577 
642 
664 
669 
706 
735 
801 
828 
877 
884 
934 
938 
965 
931 

19009 
21 
&& 
n 
-' .. 
ı• -319 -441 ,. 
501 
551 
m 
m 
?84 
797 
916 
967 --112 
181 
226 
324 
;tA7 

420 
434 -689 .,.., 

21020 
40 
71 

1'2 
196 
390 
4P 
114 
67!S 
681 
Tll 
719 
m 
111 
'79& .. -22074 

91 
113 ... 2• 
119 
~ıı 
'12 
MT 
7AA 
7M 
~ 
802 

Liıra 

...... 
• • -• • -• • • » • • • • • • 3() 

30 
500 
500 
30 
30 

·30 
30 

~ 
llO 
50 ., 
• 50 

• • • 50 
30 
30 
38 -100 
30 
50 
sa 
30 
50 
50 
30 
!im 

• 3Q 

38 
30 
30 
30 

100 
50 
50 
50 
90 
31 
IO 

100 
30 
3& 
50 
39 

• 30 .. 
30 
30 

soo 
&O 
IO 
30 
~ • ' :-n 
~ 

M 
~ 
fC') 

30 

No: 

8'7 
23001 

96 m -316 --Sil .. 
m 
Dl ---... m -MiM .... 
448 
449 
480 
488 
526 
&79 --~ 184 
228 2. 
ZM 
304 
400 
458 -610 
'28 
644 
694 
867 -26211 
3QS 
355 
397 
5SQ •t 
616 
619 
684 
70.r; 
769 
834 
MO 
871 
924 
MS 
r.ııR 

Z705A 
177 
221 
HS 
JOA 
~12 
~~ 
3f;7 
~ 

!Ut 
MI 
71:\ 

7-." 
113 
"~4' ."' 
""' ~ 
~ 

"'"'~ '~~ 
\C:~ 

1,;ı 

Lira 

50 
50 
50 
50 
3ıO 
ıto -• 31 • 31 
30 • • • sa 
• -• -• • • 1 .. 
30 
3Q 
3-
~ • • • 39 

• • 2QI 
30 

100 
lQQ 
:tO 
at 
30 
50 
30 
51 
30 
30 
30 
50 
3Q 

• 30 
50 
50 
30 
50 
38 
30 
30 
so 
• 200 
so 

100 
M 
!IO 
!tO .. .. 
• -• M 
~ • 11'Q 

• ~ 
~ 

ı:'l 
l:f\ 

llf\ ı 
"" CN\ 

'='" l 

No: 

2:>5 
254 
297 
233 
351 
324 

• 421 
440 
417 
545 
546 
630 
63~ 

708 
924 
93!\ 
9G4 

at.\11 
llS 
m ., -IC'1 
&29 
838 
901 
t49 •& 

309 • • • -ı1a 
aı 
299 
602 
641 .. 
1M 
7~ 
783 
9"8 

31088 
98 

12.1 
181 
2.ll 
295 
311 
5:n 
573 
66R 
7$1 -ne 
8ı3 
913 
980 

32MO • 212 
305 
334 
311 
371 --an 
828 
175 
885 
l\& ... 

3.1006 • lif 
t\3 
a1 -.. 'fG 
1M 
aıı 

l:ı No: 

ZQQ -53 tıO 
200 1 ~ 

QQ. 2.'l8 
• 335 
• 351, 
• 363 

- 318 5 477 
50 556 - .. • 704 . ~ 
3G 1!61 
lıO 350,16. 
3" c 
54 6S 
• la4 

- ıs.ı; 
.. 2&1 

" 340 • 4ıOS. 
30 561 
30 638 
30 813 
50 93ı_ - -30 -. ~ 

100 -. -.. 499 
lOI .. 

5Q """ • •l 
50 618 
30 iU 

30 -30 •• 
30 899 
50 '70 
30 31Ml 
30 K1 
30 31$ 
30 355 
30 429 
50 439 

ıoo sos 
SQO 54& 
30 m 

100 919 
30 38025 
50 73 
38 \O) 

18$ l24 
liQf) 2$2 
50 30I 
30 334 
50 873 
30 sa 
» 79i 
30 8.7& 
50 880 
50 887 
30 at? 
30 955 
18 39914 
se 53 
30 ı•t 
36 31$ 

sa • • 14t 
IQ 113 

- 114 • •t• .. ., 
=- tl7 
50 (159 
!IO Vl1 1• M1 

» -• 146 
~ 968 
10 tel 

Li 

50 
~a 
31) 
3J 
fi;) 

3tJ 
3J 
30 

200 
sa 
50 
sa 
30 
30 

200 
30 
50 
50 
aa 
39 
50 
10~ 
30 
50 
30 

500 
50 
53 
30 
30 
50 
iO • $t) 

3ıO 
30 
30 
30 

1'00 
3{) 

30 
800 
900 
50 
50 

1000 
Stt 
30, 
3~ 

190 
30 
30 
30 
50 

ltQ 
30 
~o 
30 -Ilı sa 
5Q 
50 
30 -50 
50 
30 
50 
30 
3!» 
30 
Şi) 

50 
50 
3') 

lıO 
ıo 
3ıO 
~ 
aı 
~ 
30 
39 .................................................... 

tıtanbut ..... ...._. ınılnak IMil ·I 
k .... tinclen: l 

Zi,a tarafından Eyüp Cırçır tenesin-ı 
de 7 No. evde iken balen ikametgahı bel 
1i olnuyın Pahdye aleyhinde açılan bo
tanına daYaıttftlft iera kılınmakta olan 

tahkikatında: Davacı evvelce. muayyen 
olan &inde 1111J)lue .. e1e gdwtmesin • 

lluli ttiDt binatCl d3YetiJtUÜl oa bet 
•iltietk Qbtna ve tahkilntuı a9·6-937 

salt pntt saat 15 e talikine Q"'r veril
miştir. Muayyea gün ve saatte iı•an • 

bul asliye !5 ncı hukuk mabkemesinc!e 
1tuır bulun11tHt lüıumu akai takdirde 
gıyabında tahkikat ~e mahkellle,C de -
w111 ed~eii ilan olunur. (V. P. 1532) 

den erakı dav• mevlii muameleden kal -------------
dmlmıt ve davacı bu kere yenileme is
tidaai vererek da.vuını ty.ip ctmit ol
makla .-IWdeleyhin ikametciluaın meç-

ı== Günlük 

RADYO 
==---=· Progr1Mn1 _,,,---=:: 

öôLE NEŞRIY ATI: 
Saat 12,30 PWtla Türk musiki.&. 12.50 

Hava.clla. 13,06 Muhtelit ,ılk nqriyatı. 14.00 
Sem. 

AKŞAM NEŞRtYATl: 
Saat 18,30 Pllkla dana muaW.ııL ıa.» 

KOD!eram cloktor S&Um Ahmet taratmdan 
(Sıtmaı. 20,00 Fasıl Saz heyeti. 20.30 Ömer 
Rıza taratmdan arapça ııöylev. 20,45 Fasıl 
Saz heyeU {laat ~n). 21.15 Orkestra. 

Saat 22,15 Ajana ve bora& haberleri ve er
teal cUDUn Pl'O«f&DU. 22.30 PW<la sololar. 
opera " opeNt parçalan. 23,00 Boll. 

t LAN 

Beyoilu DördU.Cü ıulb hukuk ırnh
kemesinden: 

Terekclinc malanmeu elkoolllan ö
lü Vasil Valahopolos terekeslııin du -
rupıaanıda varialerden Kumkapt Tiyat

ro sokak 114 numarada oturan Y orgi 

.e Yani ile Deiirıqen sokak 21 ıtuına -
rada Eleniye yapılan tebliğıtta me;k:ır 

mahalleri terk ile umti meçhule git • 
tikleri mlbatiri tarafınd:ın davetiy c zFh 
rına verilen meşrubattan anlatılmış ve 
illnen ı.blilat icruına karar nrilmi• 

olmak .. duruıma tünü olan 25-6-937 
günü saat 10 da mahkemede banr bu -

lunmanıı ıelmediiiniı veya vekil cön • 
dermediiini• takdirde mahkeme~ gı • 

vabını•da devam edileceği clhetlf' teb · 
Ulat makamına kaim obuak üzere ilin 
olunur. (V. P. 1529) 



• 

6 - KURUN 12 HAZiRAN 1937 

HER FİATCA HARİKULADE 
ÇOCUK ve ERKEK KUNOURALARI 

YERLİ MALLAR PAZARLARI 

Üsküdar Birinci Sulh Hukuk 
Mahkemesinden: 

Kadıköyilnde Milhürdarda orta ısokakta saatçi Karabet apartımarunda bi • 
rinci No. !da Nazire ve Şehimeye. 

937-556 Ata tarafından aleyhinize ikame edilen alacak davasından do· 
layı ikametgahınıza gönderilen davetiyelerde ikametgahınızın meçhul oldukları 
mübaşir tarafından verilen şerhten anlaşılmış ve 15 gün milıddetlc ilanen tebliğat 
ifasına ve muhakemenin 7-7-937 çarşamba günü saat 10 talikine karar veril • 
miş olmakla yevm ve vakti mezkurda Üsküdar sulh birinci hukuk mahkemesine 
gelmeniz lüzumu tebliğat makamına kaim olmak üzere ilanen tebliğat olunur . 

St.Jeteı : 
1'-.?., '''· 
"'1 v:"" 3 4Pz 

• (3340) 

Türk Hava Kurumu 
Büyük Piyangosu 

77 '?. 

... ' 1 
2. inci keşide 

Büyük ikramiye: 
Bundan başka: 15.000, 
ikramiyelerle ( 20.000 

937 dedir. 

40.000 Liradır. 
12.000, 1.000, 
ve 100.000) 

liralık 

liralık 
iki adet mükafat vardır. 

Aynca: (3.000) liradan baıLyarak (20) liraya kadar büyük ve kü · 
~ük birçok ikramiyelerle amortileri havi olan bu zengin plandan istifa· 
de etmek için bir bilet almaktan çekinmeyiniz ... 

SATJLIK ASRI UCUZ YALI 
Çubuklu iskele caddesinde 23 No. Sahibi: ASW us 

lu 7 oda banyo elektrik ve suyu b ulu -
nan 3 kagir dükkanlı yalı satılıktır. Ga - Nc,Grlyat DlrektörU; Relik Ahmet Seveogıı 
lata Ada ban 8-9 No. da t elefon 43837 

lsıanbul Asliye ikinci Ticaret 
M alıhcmcsindcn: 

İtalyanın Cenuva limanından Loil 
T iryestino kumpanyasının Praga vapu
runa yüklenen ve namına 18.1.933 ta· . 

• r ihinde vurud eden N. A. S. marka ve 
520/522 ve 720 kilo sıkletinde üç san· 
dık pam uk mensucatına ait gümrük tes· 

lim ordinosunun hamili olduğunu iddia 
eden Agopyan hanında No. 2 de Oflu 

1 

Hacx Dursun zade biraderler tarafından J 
istida ile talep edilmiş olmasına binaen 
ilan t arihinden itibaren ( 45) gün zar· 
fında mahkemeye ibraz edilmediği tak-

dirde iptaline karar verileceği Ticaret 
kanununun 638 nci maddesine tevfikan 
ilan olunur. 

(V. No. 22238) 

Şirketi Hayr· den: 
DiK K : h" 

Boğaziçinin Karadenizden gelen en temiz, en sıhhi hav<ısile met 
" Altmkum Plajı,, pazar gününden itibaren açılmıştır. 14,30 
Köprüden hareket saatleri : 7,30 - 9,30 - 11,20 .. 13,30 • 

16,30 - 18,30 dur. 
5 

_ zo,ı5 
Altmkumdan dönüf saatleri: 16,40- 17,55 - 18,3-t; - 19,0 
dir. h Ui ilt 
Altmkum plajı R umeli Kavnğmda sahil tenezzüh . ına. a ~·tJll' 
civan mesire yerleri ve Sütlüce pli'jı Türkiye Cuınhurıyet~undtlİ" 
daşlanna münhasır olmak. ~üzere bilaistisna serbest ;-~ 

ılan olunur. & ~ 

D~vlet Demiryolları ve Limanları 
••tanıbuı ikinci r.oterliğine: ı·şletm e Umum Mu·· du·· rıu·· gv u·· nden: ı 
istanbulda Ankara caddesindeki va. -ı 

ki 15 ı numaralı kitapçı dükkan deru • JJ•' 
nun aki e~ya ra ar ve saıre e ı isse • .. :s :ıı 

11 

.. d fi · d k ' h 13.6 93 7 tarihinden itibaren Tu•la ı·rmeleri Metmeye açılrnıştılrd.u""rı 1 

terimizi ve haklarrmızı tamamen ve be- trenlerin içmelere gideceğine dair olan ilan istasyonlarda mevcut . ? 0111ıı 
deli malup ve makbuz mukabilinde Ge fazla tafsilat için istasyonlara müracaat edilmesi muhterem halka ~an ~32zOI dikpaşada Karababa sokağm'da mukim ~ 
Ovadiz kızı Surpuhiye terk ve füruht 
eylediğimizi ve artık salifüzzikir dük • 
kan emval ve eşyasında bir guna hak ve 
alakamız bulunmadığı beyanile keyfi • 
yetin ma!um olması için gazete ile neşir 
ve ilanını dileriz. 9 Haziran / 1937 

A dres: Ged ·kpa~ • ~n Kara baba sokn
ğ ında 32 No. da mul<irrJer Nahabct kı
zı Mary an , .e O vndiz kızı Ayguh i. 

oi<' 
Hususi idareden aylık a!an em:kli öğretmen ve memurlara ve 

11 
Z 

rinin Haziran 937 liç aylıkları 11 Haziran 937 cuma gününden it'bar;daııl• 
Bankas;ndan vedlecektir. Emekli vo öksüzlorin nüfus ve ayhk :il ./ 
birlikte bankaya müracaatları ilan olu nur. (B) (3333) ~ Bir nüshası dairede dosyasında ala· 

konulan işbu ilan bermucibi talep ne· 
§İr ve ilan edilmek üzere Kurun gaze • 
tesi müdiirlüğüne irsal kılındı. 

A 
Fntih &ulh üçüncü hukuk hakimli • ı t L A N .ır ~At 

ğindcn: 1'ıl~ ~ ~~İg· 
Ardem tarafından kocası Topkapı - Bcyoglu dördüncü aulh hU ..ot' ~~ lst. ikinci Noteri Hnııan Ark 

Z AY 1 

Sicil 5918 amatör şoför ehliyeti 
mi zayi ettim. Yenisini alacağımdan 
dan e;kisinin hükmü yoktur. 

KEMAL 
(V. N. 22263) 

~ . . 

da Beyazıt a!?:a N. paşa meydan S. 15 kcmesinc!cn: rııııı~ ~e 
~ 105 ~ • ~ sayılı hanede Armanak aleyhine açtığı Galatada Fermenecilerde ds1'ı d .• ~t 

sulh teşebbüsünde dava olunanın ika • rah evde oturmakta ve altın v 9 • '\eti 
'k n 3,,.... ~e lıı.!. mctgahının meçhul olduğu mübaşir kan:la terzilik yapmakta ı e ter' ,, .·~ 

mcşruhatından ve yapılan tahkikattan tarihinde ölen Kiro Genkefun tıııı ~) 

Si.ne mahkemece clkonulrnuŞtur• •fi ~·ı anlaşıldığından mahkemece 20 gün J; ,. t....: 
müddetle ilanen tebliğat icrasına ka - rihinden itibaren alacak verecı:·~as~11 ' ~-~· 

• ,, J111 rar verilmiş ve muhakeme günü olarak suretle al<lkadarların bır a~ auııcO 
930-931 senesinde Halıcıo~lu Aıs • ta 12-7-93 7 saat 10 tayin edilmiş ol- rın iıç ay içinde Beyoğlu dor ı~rt 111 , b 

0 

k" h b urına ~ ı~· ı<eri lisesini ikmalle aldığım şehadet _ duğundan mez ur gün ve saatte ma • hukuk mahkemesine aşv klcıl1°' . .tl" 11ırı 
nameyi kaybettim. Yenisini alacağım - kemede hazır bulunulması aksi takdirde detinde başvurmayanlar ha ıJ ~tıf ~ 
dan eskisinin hükmü yoktur. gıyaben karar verileceği davetiye yeri nunu medeninin 561, 569 un~ il~ o 

. 

(V. N. 22208) ne gc5mck üzere ilan olunur. !eri hUkUmlcd tatbik edil~~'!,... / 
Hütmü o~ lu Ziynettin (V. N. 22265) mır. (V. N. 1500) ~ ~ 

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

KU/'\BARA 

. '· ... . 
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