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Başbakanımızın 
Lon~ra~a lnuiliz ~evlet a~aınlarile 

ya~ığı tonuşınalar 

; Gençlik ve Spor Bayramı 
$ehrimiz~e çot içten ve parlat tezahit 

ratla tutlan~ı 
talar konuşınuşlar -
dır· B~ızı defalar uzun 
süren hu temaslar 

Iibayımız B. Fehmi Vural 
bir söylev verdi 

.. .. 
onemıı Ankara 19 (A.A> -

Londrada bulunmak
~~ olan Başhakanın1ız 
1 e İngiltere devlet ~sasında Türkiyeyi ve l Diin tarihi ,.e çok lw- ı ·ve ~arb:ıyl:ı berab<>r talebe
ndnınları atasında sık lngiltcrcyi ah\kadar yeca~lı Lir g-iin yaşayan terin, Sporcuların ayn :tyn 
8•k tenlasla r devanl eden meselelere te- l\lardın halkı. Ulu Kurtarı- bayranıım kııtluladılar. 
tt d' ld · ... · , k _ rmın . Samsuna çıkışlarının :Meydandaki büyük Türk 

lllek tedir. n1as c 1 ıgı. ~ e O 18 ııc·ı yıl dcniiınünil. Oenç- Bayrağı atı r ağır çe-
''" nuşnıaların ıkı tara- lik vr Spor Bayramım çok · 

. tıaşb~ıkanınuz İn- · fi ıuenınun edici bir içt11n tezahiirlrırlı· kutlallı. - Sonn 3 nci F;ayfada-

gıllz Başvekil ile Ha- hava içinde vapılınak- Sahahtan itibar"n biitün 
tic' "' cadde ~e aobk.lar baxrak· 

1.Y~ ve Maliye Na- ta olduğu aolıat.ılmak.., 1:1.rla donadıldı, öğledPn son-

lırJarile ınlıtenddit de- tadır. rn saat oa dört btu;ukt:ı 
üıılı•rind<· HalkPYİ Banıfosu 

Ata türkün \· l:ıttlunau ( ırta vr llk c lkul 1 
1 t:llı•bf•lcri. Bporcular bayrak . 

ve t:ıklarl:t çok iyi sUılen
mi~ olan Park ııwydamna 

g«'luiler. Tören meydanı lım
eahınç dolu itli. On binlerce 
ki~i ca.ddı> Yt' ~okaklara ılö

kiihniiı:Hi. 

~ısuna çıkışlarınm 18 nci Yıl~önüınü 
~nkarada tezahürlarla kutiulandı 

.\ Ara~ara 19 <AA) -
~ ~turkün Saınsu~a 
ll~ak bastığı günu
ltı~ll 18 nci Yıl dönü
d ll bütün yurd için-
.. :;tduğu gibi Anka
S a da Gençlik ve 
k~r Bayranıı olarak 

& U1a nn11ştır. 

toplar ve fahrikala- Tam saat on beşte Jıbay 
nn sürekli bir suret- Bay F<·hmi Vural bt•raber
te çaldıkları düdük- lerin<le askeri komutan ol-

duğu halde Trihilıı yerine 
- Sonu :? nci sayfada- 1 geldiler. Killtür I>irektörQ. 

Başbakanımızın şerefine 
londrada Büyüt Elçimiz ~ir solen verdi 

ı;,. ldıcozfünün 
Söylevi 

Savım n!rddı.~lanm . . \ 

Genç :ukada.;farım. 

Umumt harbin IODUnda 
imzalanan ağır bir nıuabe

de ilo Tiirk yurdu parçalan
dı. Bizi felAk(•t;(• sürükliyeu
ler acızümeskenet içinde fıe 
yapa('aklarmı şaşırdıhır, can
larmı mallarını kurtarmak 
endişesine düştiiler. 

Yurt her taraftan işgal 
cıdihnişti. her cephede bin-
lerce gencini kayb<>dco, ta
rihte. emsah görülmemit 
utkular· kazannn Türk b• 
hale dayanamadı. 

Daima z:tf t•rlt•r ıwşin(' ko
şan, bayrağım ü~ kıtanıo 
en iinlU burl)larında da)ğa· 
)andıran Türk, yurdunu çO· 

aa ~yran1 saat 7 de 
18 Yuk Şefin bundan 

191r1 ö;;ce 19 Mayıs 
da ksabahı San1sun-

Ankara 19 (A.A) - fette İngiliz Hariciye 1 rük ve hp~·insiz başların ko~-
L'lnÔra Büyük Elçi- N d h in ı kaldığına kurb:ın <>demezdı. 

~at araya çıktıkları 
1 tesiden atılan 

• • . . .. _ 1 a Zl rı a 3 zır •- ı <_'anek=ıledl' yrdi milletin 
ınızın lsn1et lnonu şe- lunn1uştur. birbirinden az!ho bucumla-
refinc verdiği ziya- 1 - Sen 2 :cı .,, ... _ 

I 
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Ziya Kılıcözlünün Söylevi .. 
-Baş tarafı 1 nci aayf ada-

rrna konk:ırca sal<lm~larına 

lüv y:-ığ"dır:rn zırhlılarına, :lh'\' 

saçan toplarına giiksiiııu ~i
pl'r t'dt>n Tiirk aııa yurdu
nu vabancıl3ra dıwtnwzdi. . . 

lhinıa yii('l'krdı· d:ı!ma 

ı-Pn·ll<· dal*alan:ın Al Bav-, ~ . 
rağm :ıl g(i)grsiııi ~iyahla~ -

nnş gün·n'k y:ı"~unaktanaa 

ülmı·k daha ii:: tiindii. 
Dik duran ba~ dii~cnwz 

lııır zaman ~·uııırukla~an ui
IPkh• nı k(•lep~·e \ ' lll ulaınaz. 

hürrh·ct in lstiklfüın Tiirkü-. ' 
sünü havkıran ağızlar kilit-
}flnl'nıezıli. 

Türkün yenilnwyen p;ucum' 
kumanda Pd<'n hu üıılü ku
mandan mm yılının 1 ~ 
.~favbindf• Samsuna çıktığ·ı 

z:ını:ın: (Bir tt'k karnr var
dır. O da Milll hakimiy('tte 
müstPcit yrni bir Tiirk <leı.·
ll'ti kurmak) tır dPrli. 

\inlü kumandan ~ü~·lp 

ılH~üoüyorılu: (Esas Türk 

Mill«'tinin ha~·~iyc·tli ~mefli 
hir ınilll't olarak ya~aması

<lır. Bu esas ancak tam i-:;
tiklfıll' sahip olmakla t<·min 
olunalıilir. XP k:Hlar zcnği:l 

ve müraffah olursa olsun 
istikl:1lclan mabnmı bir mil· 

Türk. Osmanlı degildi. O, 
yurdun hakiki sahibidi. bir 
kara kal ·ın bir karanhk ka
fa, uir J,;atil \ 'C kaıılı el Tllrkü 1 

t PınSil l'dt'llWZUİ. 

1 kt lıP~Pri~·ct miiv:H'< ·hcsiudı• 

ı:~ak olmak nıcvkiindc yük-. 

:-\ilahi t'lindı n alınmış, kol
ları bağlarımı~ olan Tiirkii 
güya esir ı•dıın i~ğal ordu
ları onun yurdunu pı.yla~
t ıkl:ırını zan dtil<'r. PllPrin
dı-n <relı·n her zülmü, her e 
i~kt1nceyi yaptılar. Türkii 
<'!::İr ettikl ,, riıır. yurdunu tc
ınamen parçaladıklarına da 
ha doU-ru:;u onu temaınP 1 c 
can \ ' f'riip \' C' rııwdig'irıc ina- • 
nilmak i~iıı yunanlıları l'lmi
n· savk l'ltih·r. 

li) Mayıs 1919 da. ~'Unan 

ordusu lzmire girl'rkrn rast
ladığını ılipçiklPr altı:ıda ül
düriiyor, akla :sığmaz i:;.ken
c·Plı·rle halkı ve asknlcri (ya
::-arnı Yı·ııizelos) di~·c· bağır
ma r.·u 1.oıfo yortl u'. Bunu «lin-o • • 

h·ıııiy"ıı \ P gübiirıü kabar-
tarak (ha~ırnıarn! ) <liyc·n cr
kn rıilmrp miralayi dilPymarı 
FL·tlıi b<'y Dipı;ikler n' ::: iin 
g·iilı•r altında ~ı·hit oldu. 

Bir 'ırduy:ı lıaykırnn bir 
z:ıuit Ut: gnn SO'ır:ı öıkcnli

µ;ini. <'5i:"ııwuliğiııi düuyaya 
• 

ha~·kır:ııı Türk tim ·ali itli. 
Bu Tiirk oi!"ILmıın İıiir t-PSİ
ııi kana ırn;,amı:;- Caıı:ı var 

sürüsüııiin uluıııası Loğ'nrke11 
in:ın \'l' ı :;:ık dolu bir l>:ı:i, 

Kahraman .\lu~ıafa Kc·ıııfll 

hiitün lıızi~·lt· Ana yurdun 
jrııd:ıdm:t ko:;;uyordu. ~ıiına 

S<'k bir ıınıanu·lı'yt· k<'slıili · 
yakat r.clcrııcl. Eenehi hir 
<kddin hinın~1 I' ' '<' sahabı·
tini halul f'tnwk insanlık 

t'\' SUfımlan mahrumiy<'ti, nc
zu nu•skcıwti itiraftan lın:-;;ka 
bir:--c·,· dPt:ril<lir. Filhakika 

• • !") 

bu <lı1 rPCf'~ <> dii~mPmi:;; olan-
lı:ırın ha:;-hırına istPyPr<'k lıir 

ecnebi dcıııli getirnwlı • rin<• 

asla ihtimal n'r;Jpmez. Ilal
hukı Türkün ha~·siyrt ve 
izzl'ti ntıfis haluliyPti ı;ok 

viiksPk \ ' C hliyüktür. Rüyh• 
İıir nıilld Psir ya~aıııaktan
s:ı öl5ün evladır. Rin:wnaJp~·h 

ya i:::tik1:11 ya ölüm.) 
· Uc•rı<· ark:u.la~larıııı! . . 

i'ılüıııü hi<;I' ~ayarak Ya 
tanı kurtarınağa ko:-;-an Ata
türk, aczi v<• nıPrhaıneti can 
ı·,·iudeıı \'Urdu. Unun yolu 
sıınin yolundur. Kurtulu~ \'I' 

Yük:.- ' Iİ~ ancak unun ~·olun-. . 
da y.irtim<'kle kabildir. 

.Kolunu: hacağını. sırım 
nı. aılelı·lc• rini: kanını knv
n .:tl<'nclir. Uı.u tmaki güclü 
lıir <liıııağ·ı, anea1' giiclü lıir 
\"tıcud heslPr. Onun i~·in 
clf'n;h-. iııc ç:ı 1 ı~ıı kcn YUCU 

dunu ihııw l t•trııe. Yucu<lıınu 
kuv\'elll'ndirirken dP kafanı 

i:;-l<'tnıe~·i umıtma. 
Yaıı:ın bir mumu ı-üzgiir 

dan ancak s:ığlaııı yaf)ılmı~ 

bir f PnPr koruyabilir. Eğ'l'r 
Eeııin vucudıın güclü \'C 
ı:;ıhhatlı i::-c rulıundaki ı~ık-

ll ITelğrafHaherleril 
Ata türkün 

Samsuna çı~ışlarının 18 nci Yıl~önümü 
Ankarada tezahürlarla kutiulandı 

-Da~ tarafı 1 nei ~ayfada- ınuzif.Gısı olduğ·u ha 1-
lede başlan11ş ve saat de sahada şeref 'T'ri-
15 te Stcldda on hin- hününe k'aı:sı verleri-. -
]l'rce halkın ününde ni <lldı.ktan sonra nHı-
idnıan şenlikleri ya zikanın çaJdığ·ı ve her 
pılı111ştır· kesin iştirtık ettiğ· i 

Seref Tribününde İstikltıl nıarşile haş
b1 şta kaınutay bnş- lanrnış bunu İç İşleri 
kanı Abdülhalik Ren- l3<lknnı Ye Parti (J-c-
da olduğu ha ide hü nel Sekreteri Si.ikrü 
tün vekiller bulun Kava ile Bolu Sa\'-

., " 
nıaktn idıler. ~leh - in "i c~vnd Ahbas Gü-
uslar l(or diplonıa- rerin Nutuklarile genç 
tik Ye Yel<aletlt•r ileri · ler ~dınn söYlenen 

1 

gelenlcı-i da kendile- hitah · ve nnd içnıe 

rine ayrılnıış olan T- ınera ~i 11i takip etnıiş 
ribünla rda yer aln11ş- ye Spot"cu ına rş1nda n 
lardır. sonra idnıan pareket-

Şen 1 i k ı~re İştirak leri y;;t pıl nııştır. 
edect k olan Kız ve Şenliklere onuncu 

1 Erkek nıektcplilerö:ı- yıl dönün1ti nıarşiyle 
ı de Riyaseti cünıhur nih,ıyct ,·crilnıişti..'.::_ 

lan ya~at r ,.e paşlatır. 
Alnını <:ökIPrı· koy: yur

d ı 111 t c·ıııiz ha ,·a;.;ını gük:-;ünc· 
d 1 ıld ı ; -. CiğPrlt'rİn ,.e kalhin 

~i zğl'ıılik ' ' !' eğt>ıııt·ııliklt~ ka
barsın. BüyüklPrini $ay. kü-

ı;tikl "ı iıı i sl'v: y:ılınız. ~· urdun 
'<' tılu . tın i<;in ~·a~:ı. D:ıiıııa 
(: iiclt·ıı. daiıııa ~· iik~wL <lai
ıııa il t> rlı · : 

rnutnıa ki en lıü~riik kn
Vl' t ulu~al lıirliktir. 18 ~ ıl 
öııce üliimlıı karş ıla:;-:ın Mil- 1 

ldiu lıa~rırHl:l lıir )lu::.-1 tfa 
Kı ·nıal !:ikaı dı. ı ı kııdri'' t) i ı·I 
~· urclu d:tğ·ılıııakt:ın kurtardı. 
Oııu hüliiıımez bir l ı iitiiıı 
halın:ı kovdu. Bu lıiitiin Ya-. . 
rın S<>nin u:örılüııd · ~1HŞ<ıya-

Sovyet Hariciye 
komiseri 

Ankara Hl ( A.A) 
So,·vet Harict· Konıi
seri Piı rise hareke
ti nden önce B:.\sb:ı-, 

kanunızla uzun bir 
ınültıkatta hulunn1UŞ' 
tur· ______________ , _______ ,,,,,,,. 
f'ak. diıııağırnlaıı lrnn't' f :ı 

Jacaktır. 

U:ı ::-ıııda ı\t:m, üniiııdl' 
ülkün. yiir<'ğ"iııd e iııı:ınııı. 

lıil~i ıı dı' giiciin, k:ıf:ıncla hil
~·inlc vaşa. daiıııa v:ıf:a. ,·ar 
~ ,.. .. -
oı ..... 
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Zehirli 

Gaz ar .. 

1 Gençlik ve Spor Bayramı 
~e~riıniz~e ço~ içten ve parla~ teza~ü

ratla ~utlan~ı 
\.. _.. 
~--------.. ı 

Y n• Ortıı. Okul Tahire ii::retrneni 
aza • Sednd Yesuğey. 

-10 -

.:.\liilıiııı ulaıı aksırtıcı 
ıra.,ı 
~ '·:o· şıınlarrı : 

1. Kl<>rk 
II. Klork 
\daııı;.it 
Bıı gazlar bilha..,se tİij~

~ııana ıııa. kesini attırmak 
h·j k · n "'.lilamlır. 

1. Klork. 
Gayri . nf iken kunı es-li . • 

ı er bulamaca bt>ıızer bir 
ı·j. 
k · .ınclir. ~af iken tere yağı 
u ltvaıııında rerıksh billurler-
.e:ı llıüteı-;.-•kkildir. Suda e-

rı • 
10~c·z. Fakat zeıııaııla tı>hal-

f'dr>r. 
. Bir litre lı:H·;1da 0,01 

lUı . 
t lğ'raın buluns:ı iıısaııı kus-
lltu~. Bir :mda 0.03 ıniliğ-
~~ııı teneffüs edilse. ~iddetli 

ıı· ~·orğunluk his olunur. 
){okusu 

t llu .. u . ..l bir koku u yok
tır. fazla koklanırsa burnu 
Yakar 

it. Klok 

1 
1.Iaı-iı·i evs:ıf itibarile klork 

ır; .. gıl;j rı·ııksiz billuı lardan 
~.,lltı•şekkildir. "uda ı•riuıcz. 
··ırı 
ıuı uıııa yav:ı\' ya"aş tehal-
ıi c•cter. Ml!Sl'la 1 den daha 
ı11~:dl• ıııuhri tir. Bir ınetrp 
b :l~ıuJa 0.25 ınilii!rmıı 
llhınu . kr. 

~1 rsa ılurnıak ım .m-
ırlır. 

l<okusu 
Harr · · ·d· ''(• • ı :wı lı:ıdeııı cq!.JI 1r. 
Mı•tı· · ı 

0 o ou-tııir.- t' ııııkfilıınt a , .) 
lıj ıg ı·uııı olms:.ı bu kokn 

~ (• ı·ı· ı ır. 

"-dnınzit v'"' .. 
ltıarı nı ııııal oluııdıığ·u za. 
l}1,,,. knııarva sansı n•ıı,...in-
u ı ı· • c 

Şilleıı' 7.:tınaula bmunda yP-
(:rj l'rl'k kuyulaşir suda 

rııez. 

azdır. F'akat boğaz \'C L>urıı

na y:ıyıt ğı tı>sir daha uzun 
~ii ... ·r. 

Kokusu . 
Ihı::::tı i kcıkusu yoktıır. 

Boğucu Gazlar 

Bunların bulunduµ-u nu•r 
ınill'rin iizcriıw ye~il hac; 
resmi y:.ıpılılığ·ı i<;in hu sını
fın hir adı da yP~il haçcır. 

Bu sınıf gazlan dğ·ıırlt>ri 

tahrih Pdı•n·k ha\'a alınaıııı
ıa mani olııı:ık üzı•rp boğan 

g~zlardır. 

"Bazı boğuru gazlar gözü 

ı-oo-azı ve lıaııı'('l'<'Yi y<l ka-
l) ~ \ ., .. 

rak JnP\'CUdiyı·th·rirıi his (•t
tirirln. Bazıları <fa giiz. ho
ğ·az ve lıançc•reye tı·~ir (' t 

nw::ler. Kokuları da rwk ha- , 
1 

fiftir. l >uyulmaz. Buııdan 

dolayı m11' cu<liy<·tlı·ri bisst>
ı1ilmez. Yalınız uiraz dikkat 
t>dilnwk şartile tütünün \'Cr- 1 

ı}ji"ri leu.cıi ga\'ih ·ttirir \'(' e . 
tatlı lıir lczzı)t ha::;il olur. Bu 
ufak te::irll're dp dikkat Pl

mek ınii~kiildür. Bu nPvi 
ıııc n·u<liyet leriııi lJ ·lli etnır-
yen g:.ızlar, men·uUiyl•tleriııi 

belli edeult~rden daha <;ok 
tl'lılikrli<lir. <) ünkii gazın 

uulııııduğunu anlayan in:::-:an 
<İt'rhal ırıü<.l:ıfaa tf'ılbirlı•ri 
alır. IJ:ılhııki gaım lllP\'C'U

diyrti aıılaşılıııazı,a oııun ic;iıı · 
ı 110 uzun miidtl ·t ılurulılıığu 

lıald · 1.elıirlPnnH· ar:ııı g<>
rüliiııceyı> kadar hi'; lıir tr·d
bir ~lımnn. 

- Sonu Var -
Oö,. lıır 

· "' e ynptıS-ı te .. ir ~ok , 

-Baş tarafı 1 nci sayfada 

Jd!PrPk s:ıv:-:·ı ilf• !'Prnnıl:ıııılı. . ,... 
Haıııloııuıı. Talı·l11• \'<' Spor-
rularm i:;;tirakilı• lstiklftl 
uı:ır:;t söy lt>JH lild ı•n sonra 
İlb:ıvııııız Bav Fdmıi \Tıı-

~ . 
r:ıl hitalw kiirsiisiiıı<· gc:lPrek 
buµ:iinün yiik~t·k kıynwti Y•' 
nı:.ıııası \'1• im giiıılcrı· ta
kaddiiın Pd cn giirıl<'riıı :ıc·ı
l:ırı bakkıııda ~ok iiıwıııli 
bir sü~·J,.,. \'l'rcli. ı ırta <>kul 
Tiirkr•<' Ücrrı>tnwııi fün• Zi-) e . 

ya Kılıtözlii dı• Gl'n~lik Ba~·
r:unıııın. Sporun hedefi hak
kında özlii Y<' güzel bir X u
t uk ~üylı•di. VP hütiin Ta
lebt• ''<' Spor<'ularm i~tirci
kilf' hir ~rçid r<'~mi ~·apıl
dı. 

Buı dm :-:oııra Kız \ ' I' 

ErkPk T:ıl<'IWlPri .Jimna .,ik 
lı:ır<'kl'tlı•ri y:ıptıl:ır 't· <;ok 

muvaffak olarnk alkı:;-l:ıııclı

lm. 

UlıUS SESI 
Abone ve ilAn 

şartı arı 

-·-
Bir A~ lığı 

Türkiye 
için 

GO 

1 o 

Hariç 
için 

Tall'bı· 'ı· ~J><ırcııl:ır üult 
rinclı• Bando olduğu h:ıld<' 

HH'Ydandan ı·ıktılar lf iikü-. . 
ıııı·t llll',\· tl:ınıııa kadar lıir 

gü:-:tPrİ g'PZİ:--İ y:ıpt ıl:ır. T:ı

lı>lıt• "'' ~pon·ıı l arııı ıız r:ıd
ılı •dt1n gı>ı;<'rk eıı l ıi n lı ·re''-" 8<'· 
\'İrt'i ta!'afıııcl:ııı :ılkı~l:ıııclılar. 
' . 

~por mı·~·d:ınıııclu, yapı-

lan F11tlıol \'<• ı\tlatizim ııı:ı\

laı ı :ık :;:ııııa kadar ::-iirdii. 
llalk P\' İııd<> ~por lıakkıı11la 

koııfraıı::-lar 'l'rildi . 
Bu kut:-:ıl giiniiıı lıu iı;

tı·ıı t<"WhiirlPri Halk ünündP 
çok flPrin intibalar bıraktı. 

Mahkeme Başki
tabeUnden; 
~fanlin hnzjnei nıa-

liye vekili Siileynıan 
Aybar tarnfindan 
~lardinli Sa ınoi l nıü
nevvirci a lcvhi ne açı-- - "' 
lan ahı ca k davasının 
ıııuhakeıncsindc 111er 

kunı San1oilin ikn
ınet n1ahalli n1eçhul 
olduğundan hakkın
da ki daYetirenin ila-

" nen h hl iğ ettiri!n1e-
sine ve nnıhakenıe
nin 2ô/ ü/fJ37 Cunu1rte
si gününe hırakılnın-üç uylı~ı 

Altı :ıylı~ı aoo 400 
, sına karar vcrilı11iş 
i 
olduğundan nıerku-

Seneliğ! 500 800 

tıa.nın beher satırından 
(10) kuruş alınır. ilan 
neşrinden meı::uliyetİka- il 
bul edilmez. 

Günü gc<;<'ll nu~halu 
lu kuru~tur 

n1un nıczkür günde 
nıahkenıeye csa ]eten 
,·eva vektı leten ere)-

... M 

ınedi ği takdirde gi-
va hında n1uhakenıe
ye devanı olunacağı 

ihin olunur. 
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Cinai 

Sulu tarlanın 
8 dı· ~ lıİSSl'::-İ 

Bu l ıalıi 

Bu Dnhi 

Hu ll:llıi 

Bıı J)alıi 

Sııi'm. Taı lanııı 
Uu Ualıi 

Bu l )ahi 

Bu rıalıi 

Hu l>alıi 

Bıı 1 ıalıi 

Bu l>:ılıi 

J:u 1 >alıi 

Bu Dahi 

Klymet l 
Lira 

... o 

l ılU 

40 

100 

10 

10 

!W 

40 

10 

HUDUDU 

S:ırknn tarikt<'n •YnrhPn ki • c 

Ali oğ"lu ra<'I' kadar üO uıt't-
rrdir. Şıu ııH·hmı• mah:n u~; 
<· ı • ıııı lırn h:um· tarlaları. 
~:ırkan ır:ırben ıı elıir sinı:ı-• o .. 
lı'n <'t•nulıı·n .\li l:ıirı ; ll:l~:rn 
ta rlıı ~ı. 
~arkan Cc•ııulH'n Al><liilkadır 
~i ıııal1>n dı·g·irnwn g:trlıt·n ı·\·
,.,.kı· )h·hıılt'd :-.iıııdi ~ı·rıılıarı 

• 
tarhısı 
Ş:ırkan lhmıan ePntılıl'n ( >s
nıaıı ~imalı•n garlırn .\li tar
la:::ı. 

~:ırkan tarik :;:imah·n Alice
nulwn Alikn garlıPn ka\ıili 
z:ın olmaıııasıntl:m kır:w ha-• 
lini alan :ıli tarlası. 

~arkan· ~lı•huwd garuen ·<· v
,.,.lct' ~Jahmud simdi ~ft'h-• 
me<l ~i ıııa len 11 a lt'f <'l'tı u bı·n 
lJ::;iki tarla~ı. 
:-:arkan kıra~~tan garlı<·n ~e~·
lıo tarlasına katlar 2:W nıPt-
11' •• imalPn kırnı:ten ı·Paubı>n 

t:ırika kadar J 70 nıdredir. 
.~arkan kırö~·tan garlH'n C\'

''tıkı· Ali ~i rnd ı Hasan Auılo 
tarlatıirı:ı kadar :?00 nwtn· 
:;;iınalPtı :::l'lıo ı·erıuben yol. 
~arkan şirnalen AlınıP;i gar. 
lwn 11 ah1 f f'ennlıPn Ifa 1110 

t arla::;ı. 
:::arkan Ali ::iıııalen :;...ııo 
garlıı•n Ibr:ılıinı ceHubeıı tarik 
.,·:ırk:rn df•n dPn garl.ıı·n Hii
sryin tarl a~ına kadar 200 
ııw ! n· siuıalen Hüsevin c·r. . . 
ıııı lH' ıı lla:ııo hiııi Abılullah 
taı t .ıl.ırı. 

~<trk:ııı g:nlıen yol şimalen 
J lii::-P.\ iıı cenulwn Ahmed. 
::;.ırkaıı tarik ., iınfılPn garlien 
~11yho cenulıi•n ·na an hini 
:ıı. lıııwt tarlaları 

~anlintll' Lokantacı Den· i~P lıor~lu l>arc küyünılen Ali oğ'lu IIauıo, n:tnll digeri 
~leıııct namımı k~ıyitli m:ılıciiz teınamına yukanda yazılı ki.nılt'tl··r takdir edilmiş ıa 
p:1ırç:ı sulu ve snEuı tarlanın 8 den ~ hissc~inin satılmasına karar 'Prilnıi~tir. 

Birinci arttırma 29/fi/H:Ji giinii saat 11 <lı• yapılacaktır. 
l:;;tJn arttırmada gayri ınenkullt•re takdir edilt·n kiymı·tiıı 0, 0 75 ~idi lıu1ruaclığı 

takdirde gayri 111enkul 15 gün sonraya 1-'/7 /937 giinil ayni saatte satı:;:ı yapıl:J.caktır. 
Bu 8atışta gayri menkul · @n fazla pı·y sür~Dt· ihale t•dile<·l'ktir. :?004 :--a.yılı icra ifl.ts 
kanurııınun t!?ti iııl'İ ınacl<.h>si nıiicibincP işbu gayri mnıktıllPrdı• hı·r h:ıııki bir ~ uretlı• 
iddiaları \ 'C lıı:.ıkları olanlar :::atı~ giinlerindPn O\·vd Mardin lrrj dairl'~İn<' miira~aat et 
m<'leri·.- S:ıtı.. fan miitenllit ıftıllali~·<· , ... ihaJ(, pul bccleli mii)ttlıiy<' :ıiu ol<.lnğıı ilftn 
ol uııtıı·. 

~ayi G~9 

Mardin 
Mahkeme Başki
tabetinden: 

ı\la rdinl i S a kir o<r-• b 

hı Bekir tarafından 
Mardinli ~1ahnıut 
hnsravi oğ·hı Hilıni 
ve karde~i IAhdulkn
<lı r aleyhlerine ~l çılan 
alacak cht \ '<tSnHn ınu 

1 h~l ken1c:;İ nde ın e r -
l kuın H i lnıini n ika ınet 
ınahaJJi ıneçhul oldu-

' ğuiıdan hakkındaki 
da,·etivenin ilftnen 
tehliğ ettirilnıesini 
\'e n1uhakeı11enin ... /G/ 
u:J7 gününe hırakılnıa 
sına karar veri lıniş 
olduğundan .n1erku~ 
nıun nıezkür günde 
n1alık ·.1ıcyc asaleten 
veya \'~ktılcten o·el-. ( ... 
ınedit!; takdirde ö·i-

(~ ~ 

y~ı hında nnıha kenıe-
ye devanı olunacnğ·ı 
i 1 tuı o 1 unu r. 

Mardin sulh hukuk 
hakimliginden 

Vefat c<.Ien Mardinin 
Bahıssor mahallesinden 
Kerıno oğullarrndan ~alilı 
oğlu ~1ehmcdin daha e\·
vcl karısı dahi ·vefat et
miş olciuğ"unclan terk et· 
miş o1duğ·u sağır oğulları 
12 yaşlarında Abdülcelil 
ve 934 doğumlu Ahmet 
Cemil ve k1zı H2C1 doğum· 
lu Huhiyenin sinni rüşde 
vusuilarınu kadar işlerini 
tes\•iye etmek üzere kıZ 
kardeşle ri Vasfiyenin (Va
si) tayinine Mardin Hu· 
kuk sulh hftkimliğincc 
270/1:>6 sayı ve :10/4/H:37 
tarihinde karar verilıni~ 
oldugu ih1n olunur. 


