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Ç in -J~;n harbi 1 ;=g_~y~ ~9-_islerf] K!;, a ~ü~~ev ~i:~dı 
Sovyetler Çine 600 hücum arabası 1 s u r i y e B a.s 1 n 1 Ayni konıınn,ıncdc kndı 

-

00 '' derdiler 1 ~~u · ige m .. tbaatı corı za Moh Burı ,.-hlı::ı. Ai:"nP.d g,,;;f lının m!lstakill"'il yııp ·ıbilec 'l.'!i 
ve 2 tayyCJre gon . . m r.nla.rda Tıirkiye aleyhim· ı~falı'T'Ud v fi v ! J~fı.ıhmud işler de gö ... tenlıni;ıtir. Bunlar 

k )8 ( A \ ) _ ){( y ( ri'l Peki'JClı-n Pyi m "nlıB· 1 uile ve şahsi h'1klara müteallik-An ıı a ~ r • . . ı 1 e :"iı1alı tr m ım"'n terk f:i. Kebbe lıırdnn oldıllı h. berf' göre St>v ~ t'er lıır J· n<'f'~ GLO huc.ım ~ra 1 ' ' ' ·· ~ t ır. Siyı.ısi ve idıır i işlerı~ k rn~a 
ha 'k';:,O ~ v·arPgoıd"ı.l ıi~ir. tlt"Ç)kl..~ÇitkıplrrdL•Sov ı miştı"r. M.tbu.at Cf'mil A1ar T!i,J.iu•uı?g,,,/ın;şolorı:m r ı yac ıkhırı bilhassa tasrih o-sı ve L ıv z Lli ~' .... • k l k 1 1 [ k Ü •f! ~ d , . t d • 1·ı'ge 'ı' _!!, .,_ •fl'ci E~ ef E K a- " ~ h' ·' ,. Yeti b' ı·rr· ·ı ç 1 :ır sı ırJ.:ıkı m11uu iıl o .. :· aş ı rrna · z, , ı :.ım m p:ı.; cm n o <.l ugra ., uumu~tur. ıcrayı u ieıını şeı ıyc 

er 11' le' ı.e ' . ' . B S ı d Ç'i ı ı b h .. ı b ' t f . H El . . h f d Sınkırmı7 y..>ll.ırıı.ı t ım;r etm ·Kt d =· J .-.bııh " r,.r ı· Y ı ' dzgı azı ucum u.rı ve mu fi in i..:i c 1 m.ıK.a .t!sz e;leyip f ı tımtıı 1ne: ıyc en 
gılzetel~~iaia ko Jtroi ed ~n J Jıl J.1 ı 1'1"ı,ll' ın l'•lJri • ı 11 bolun rhığu lef et p :riderinin iddıalatrnı S ebbc;b.. rl ir,fİş'lr rt -niş mulılelifilı.ıfth'l o!ııa aky;ıli te. 
b . ı ·ı J mı "1b. 

1 rııo bıl ·ar: m ldaf n mı:ıtnk.ı -.ı ,g ı . . u k ı d t~bnll edilI> cs hlu il~ nı:nel r>roya bır ev be;ne mı t- · L ' • t neşrt:fm1ş yalmz Başvekzlzn: bu 'rnuuo, .. w ·ı e ş ; ur: 
iki Lo:nba ııtılmı .... tır Kııns·1 y(• bi şey O• .ı.Hm17tır 1,,gılızlerle Ame· .. p. , h , .. 
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1? nıem .~ tinde tak e1liyeler ve kPth:ı sicillrıt VH 

.. • c edı'l lo.Jger oır arp o ursa mu- ... "' , •·at t 
1 

. · 1 ik"ı l"r Sır gı. 1 , dı: f{ tgn fH 1 ıı J. J oı lt r tc.ın fır dı n Frı. ur -
1 

1 ·ıı . I . k 'J . suıı: ve 1-'ZV cı SIJ"•r ve sıJ,,ır 
• · ... ·· ~ . . tıa·ı erm ıep~ı aç.ır. on- dir!e gürmüş 0 ugum r'IJ ve kumeti uıevarisi reaya nıf'sini pıonte·.to <)trnışl • dır. . .. J b . . h .. k A t. 

....._. __ ~ .- .,. ,._.,... "'"°''_...Lf<":'""~'""="l Larm cesaretı yalnız soz leraen ırı u U7U' m mem Z'lbtı em ve ı i eyhm ve 

Tu~. rk par ası kıym e tını 1 dedir." kelimelerirıi bütün leket ikt.'sadir;atmı piik•;elt- g.ıip ve nzlü nsspu vıısly v~ 
1 gazeteler b-ıriz bir şekilde mek ve halkı lasarrv/ a ve n·ılp uk•.ıd enk.na vo t~:ıfiıi korurna hakkında nesretmiş/e .. dir. · ı· .iktisada a 1ıştırmc.ı.k içfo gö's vesqya ve snir kaza y n y 1 

Ga!e 'eler. muhal,.fet . /ı. terdi ;i ci idi g ~ged olmuştur şe,'ıyede routrıs1ırrıf Ol!lhır 2 N 1 k rnarne d M El 1 
/ • amm2 Tlİzarni memlekti ve ·1 u ara derJerir:_ •n ürı_ir · ıCl a- Bur.drn sekiz sene H veı 

• nı ye bı/hr:,,ss; hucum etmek 1 b. . k .1 hl/zı hara seti rtiiqet 11~ siga 
M!\ddo 27 - ihracat eşyası id lrnlioi mt.n ~tn i~ olan menı- tedirler 4 lki ı cikar. un tarihli Tii rkiy"d'- ." ~emıyet ~eş ıl s"te müteallik iimuru hük 

becteıı· ii,,. ı·dııa\A t eşytısı bedel- tekellerden 'l uı·kıyeye gl'len ,, El Ş b t . H l edildi. Cı:mıyelın gaye . ı ger ı k .
1 

. , 
· ·~· u . • 'ö . .1 - ~ • p .. gaze e.sı a ep k I dmı sey ve sıyasd o.an lerı..ıin mahsubu şeklinde takııs eşya tyltı a \·ız \'erı ınez. . . . .. mallaı m u!lanı nnsı ve ı l 

l Bu memlckdlPr rnallaıını \ şehnnın en 6.1rız munevver . . ,_ . •·. l _k l vükelayı dev 'ele ncıva e d llıuamelesi Maliye VokiHctiı• 0 l l · · ı t · ı· · · Tark ucltsaar .. a _rıın yu se · 
Türkiyeye idhal etmek istey~n- cr .. ınm P.ar cm. er; o rels ıgıne . . . ~ mekle memur.farlar. " lllUsaadesi olmadık~·a yapılamnz. 1 rJ d ki / f l d 

i 11 l •rden malların Türk par~sile gon n ' . .. n te gr .... 1 neşr- it mesı.' ı . . . .. ld.•re edenlerı·rı tııkdlr se
111 

Yalnız ihrııç edec ·kler ını.. k B t ı ft d h k - t ' 
0 iştira nııksadUe hariçten dövız tutaıı ı '1erkez Bıtnkas nı:ı tevdi 1 et.'".' ledı:. • u .: .g~~ a e· Cemıget, ı!.·u~e e mura hlyeli mııth•ktı, dilnyt~vı mG<>y 

celp ve bankularJ satmış ul&n edilrniş olduğuna dt.ıil' Vfsalk n:.ıpn~ ~1 •• A~r_ıvısf ve sa cmıt ederek s •neltk ooyra , i1esi olnn hiç bir hukuk ka-
tacırlerin ibrıç edecekleı i mal ibraz etmeyenlerin mallan gum. ı ktt Mar.ır El.- Jcılanı v .'.t ı~ı mrnın resmi ! .. gram olma idesine htinat ı>tmPğ ve bir b d t k b•ıt d hl'. hıikümete hucum etmıştır. . l .. e ellnden budövizl ·re e·a... rflklPrce ruemleket h ıne f d'I b' __ d" sını vehcikü.m !ınş•ıbe erın:n Mkimi::ı tavusı;;, tuaa mnrnc.ta eden kısmı ve hUllll:uelçe ve· Bu a e ı ml'Z 11 curum ur. . . 
rıten llıezuulyete biuaen ynpılan idh'll olunmrz ' h . t l El. lcilôd. i bu . meclisten bu bııyruma iştfrak etmesuu mecbur değildirler .. 

f u suretle C um ur ı Ye r? A • •• • • 1 d' Aı:un:ıeni ı r·ız1m1 Fı.leyhinc u_nı~nıı ve busu~i hıkashr l~·iı:ı k tı"tlmı, 1 kovu• uz, ve adı m:ıcrı 71 et tcmın ey e ı. 
Qövı t Merkez Ea!1 asma Y

3 
... ~ ı b k t d' d' · d' .. ·· işltmrui~ bil' s::uc,: ııldu~. mı u glır z alep edilmez· k o:ııo. gi i mcdı. cm~lJe e;ı ı e ıncz Bu bayram, ye ı gun su-

At. cak. bu muamdelerln o'an par3J11r nrc" o me · u l · A r · · t dükleri bit· fiil hııkk11.·da kecdi kanıbiyo murakabe meJcUeri k~tlere •idhal edilmek llZt4re ıv~bıl. tfltn "dselarne lt rçıdn d'~tı rrr. Bu yedi grin zar/mdo aü:-ü-.: ve ka'1natıerin~ 1.1öre tıt-
.. g ı o sı unsu ı-u o a a :ın .,. . kl . f k · · 

1 
o 1 o • llezrJinde tesvfkı şal'ttır. TUrk mıılı mubayaası bususund::ı . 'ıır er, ısra tan çe ınıyor· f maıııen tukdiri oumık cez ı t:!yio 

Menkul Juymetler'n takası kullanıl .. bi tlr. kald1.rınız. Sakm : Haın ve lar ve fosıırruf etiiklui pr1· 

1 

ederler ve bu c::'z1lıırı derhttl 
aynı kıymette olmak şıırtile B) ~~kesi. drıhllio~ gire_u s~~·it· ?111halefet Suriye genç- rala1l milli ve sosyal lesi· infıız ~dec.!k müeyyıdeye de 
kambiyo murakuhe merci erır.in mallar ıçıa ylızde mı.ın~ }en b1r ltgrrıın gabzınz ugaııduma~P t rol ı B · l nııHlktirıcr. 

d ·ı 1 , d .. · ~ sa a ve. ~:1or ar. u cemıye· . musaa esı e cı·a Uıunur. nisbette uvız veren memlekel· İmz lar f unlurdtr : 1\!u. . d lL . d Kııdilar cez ı meselesıne ııa. 
ihracat eşyasına aid kJmUS· ler IDU\'nreddtıoa karşı aynı nj,; hamT.ed Muhabiri, Abdul tı~ .propogıın a usu erın en 

1 

cık şah-ıi haklar mevzuub-.hs 
Jon veseire gi ::>i masarifiıı dü b tta döviz ita olunup mütebdri kadir S /im Ahdı.ılkadir hırı ıl.ıı..ı.ıdm ve tasarrufu~ olduğu zaman bu lıııklatta kı>· 
lizl vesaik ibrazı suretile kırn:ı. t H lU için A fıkrası mucibkctı VerraZ., Beşir Habaha, jb /aidelerini ve mi1li sanaı ruaması bıikııuıJd11n ınildatıı.!e 
biyo muraknb~ merci eriJiu mua nele olunur. rahim Lütfü. Tahir Verrak. tektimü ünün lii.umu gö~terir edebliirlerdi. . Şuou bilh:ıss.:ı 
ınezuniyeiile temin oluııur. C) H tklurıodıı A ve B fı 't · 1tf aiı rrı ud Sabuni. Hasirn bii ··ülc levh:ı.lan solcak!a

11 
hıkrarlamak isterim ki; id&re 

Mıtdde 28 - s~rgi ve p.ı ruları tlıkAmı tatbik edilf'c,.lk Vern k Abdurrahman N eh d ~ld k ;i ,_t r edenlerin hıikiıniyet \'e iktidar 
· ' o uroca sure. e asm:1.1c. z • • . . n11yırlara mal guaderrnakleriu mer ıle 1rntln isirnleıl Mrıliye ve has' Be~ir H .7 ccar. A1oham lerı mutlak olup, mesıekı dlnıye 

)er kiraları ve r~klfim Vı:!Saire 1 dis~d Veklilctleri tıırefındıın med Fehbani, Sıdı k Şem2, Gördiiğiime ~ö~e, b.~ le~ıho.· mensup olanlurııı, amme nızamı 
gibi iştiıt:k masrntııırı için ta1ep t woştereken te~l:ıit ve karnliyo Raif Battiho, /51 Ebtıdın lar çok /aıde go st,r.gur. b'lkımından, hiç bir selabiye~ 
edectık'eri döviz musaadesi auı. mur.ı.kabo merci.ieriace b1nkalııra Nar Hamsi, Mohnmmed B:zim memlekette de bögle ve nQfuzlaM Y~ktu. Şu mlsıılı 
kadarlar tarafından verilecek tebliğ olunur. K f'fmer, / . .,mail keqali, Hamid levhalar konur j,dcat b~~- toyiden ka~dedıyo um : 
beyanname ve işin lcabıua göre D) Navlun, sigo. t • üc reti, T•i/ekçi, Fatih Del:Jboğ, Fazıl deki lcvhtlar, •sok.akları (ki. kSeklıtrnl endkeraa tıb~alal nn· 
talep olunacak evrakı mü11bıte ko'.'lıüsyon vesrıh·e gibi herhangi Abci Ab:lu tni Debhnj, . .. d!lD ır Ş ye ızıp un arın 
tlı.erine kambiyo murukııbe mer· bir hfzınt.! t muk ıbi:iude vert:en ' g gnlnız. hayvan p.sler. •• so rlcrlı;ıl öldUrOlmelerini emro-

Clle · ıı· Hayırlı bı·r lcag·a pislik utm,, • gibi dı·nc" bu"u do""ru bulmaı.·ıp mU-rıcce ver ır, Ucrelleri serbest düvızle vermi " .,, & ' 

Madde 29 - A) Döviz mu- yen memleketlerin bu k·bll guzılarla Ta ·zanın' Kızıl dibale eden Zembilli Ali efen-
rakıtbesi ikııwe edip de Türki alııc ıklurma karı,-ı ayc.ı ııuretlB teşebbüs Casus'ur1, 'Ve oşk gö'zyoş ·diyl-«Efendi artık sen U:nu"u S!llta. 

)eden memfoketıerıne yı.ıpıl.n mukabe'e Olu,1mak Uıere bu /arının sinemaların Öı;ündeki n ta _1'.llada~ııley~ ~iaşlabdıa ·•0 ~~ye İdbaıa ı ın dihizlt!riui vermeyen alııc'l klar Cumhudyrt Merkez çocuk esirgeme kurumunun . • 'b tekdır etmıı;;U. :S ~. m u ıı zı e 
llıenııekPtler l !e aıkesi d1bHrnde B·uıkosıntia hlol(e bir h~sabs kurum meof,ıatına bugUnlerde' mutantu" ılarılurından ı a- t. kdir hakkını kullandı~ını; bu-
'.l'Urklyedeo girecek ınıılıarın k yd<>tt iılr. bir kup'l maçı tertlbedeceğiui rettir. nun da saltanat işl~rindeo ve 

..........: · ~-- J duyduk. Evi kalbll ve mutevazi Şüphesizdir ki bizd~ de haklarından olduğu•JU süvlemek 
Bir hamiyet eseri ı· r tı• hal insanların seııslzce ynş:tttıklnrı l lsteruisll. Huoa karşı Z~mbi\li 

bu yuva okull:ırdaki y ıksul tanzıfu t ilanları i e sinema · 
Trabz')oua St>tb ı ın&h ıll, ı ya vru'era hergün sıc1k yemek reklamlarından hariç olarak Ali efendi padiş1bın karşısına 

•inde Cu nh niyet ilk oku lu Bir m.iddetten beri rahatsız ikram etmek suretlle yUklen· bir hukuk ktılJe .• i koymuyor, 
lttisaUndt·ki evde mlıı~im mOte- bu!unao maruf tüccarıarırr:ızdao B. diği h!lylrli işi övUnmeye ve meselci " Ey .vatrtnduşlar anc!lk şu cevabı verebiliyor : 
ltatdlcd"a Bay I; ~·ıl! il• d 1 n dı f\usmı ü~uzlu dun sabah i ı tiha! övQlmeye layık bir şeki:de ba- yerli mfllı kullanınız,, yalıud c Biz &hret işleri 1iziıı muhl'lfıt 
8-y K!lmiı'ln okul kar,.1;:1sınıin , .... ·1,. c•ııaıe.!ti ıkindi üzeri itala· şıırmakdadır. • E.v habala,., çoculclarznrza z 1sına memur olduğumuz için b ey.e .... ;,ı • 

Ulunan ve mUştereken muta- balık bir C'!maat kütlesi tarafından T rtibedileceğlnl sö, lediğt. tasarrufu öjretiniz,, gibi ahkamı şerıtyeyl beyana geldim.t 11

'lrrır oldukları arsadan bir kH· lskenderpaş:ı mahailesindeki evin~.::rı ğlmiz kupa mrıçlarına göıte yazılar gaz,/mrş o?sa ne lca- Değil kırk ld~I. bütOn tehea 
llıını, talebedl çiçek babçeı;i kaldırılarak namazı meydam cJmı- recoğtmiz altl.ka ; bu şefkat vu. dar giizel 

0 
'ur. padişalıın esiri i.ti, onların c-ıoı, 

\te oyun sahası lttihnz edilmek ioJe k.ıl.ndıldan son a yfilni mezar· vıısına karşı taşıdığımız sevgiye malı, ırz ve namusları ... Velhasıl 
tlz~re okula terk ve tet-erru lıkta lıazırlanmış ol .:ın medfeni ölçO alınabllir. Temin edllecek Tasarruf cemiyeti flatan bUtUn hayat ve istikballeri htı· 
tltlemek sureti!e değeıli bir ebedisine tevdi olunmu~rur. Daiı:.ıa hcsı!at bu mtıessesı:rnln başında ekonomisi propagandasında kUmdar veya vek.illeriniı du 
llı,arı· r pervt· rıı·k ve hamlytıt ·L b' ·at hulumınln..ı lş?erinde kolnylık bu kadarla tal rııyor. Bir d!iklarırıdaa çıkf!Cdk. iki kelime 

güler yüzlü ve se:ııprnıı:: ır z ver~cek, yoksul vavrul ır üze· f k l / l d' ~öst~rdik.lerl memtıurJiyet'e tıa oian ü:ıerhum hcmşernr.ize tanrıdıın rlndek1 hirnayı:mlıı de devamına t~ ım ·o'2 erans ar
1 

ve;__ ı- ye b.ığlı idi. Bu nevi bir tabi-
er ıı:ınnıışt\:-. ına,,.fıret dılı r .. cılı 0 t,ılla ı !ur:1an, yudım edec:.:ı-..tir. Kurumıı teşeb · rıqor Bıı konferans arı ı ur iyete şDplıeslz kıtdılar da dııhil:il 

H!laılyc t ı i ve ınaıu if sever K-e;ao Vı;; Os:nana .. t:ızıydlerimızi bOsleriC'de yardım l'tmek şllp· kiycmin en ileri gelen ric ıli 1 HUkUm?ar .He k~dılar~n bu 
hu lk.t bemşt>rlmizt tAbr 1' ederız bl.y.ın C/leriz. hesiz b-'Pi'lllzin bo· cudur. 1 ve vt.kil!e.ri vermekte "'e , vaziyeti huımkıyelerı tanzımata 
~ k hl · } Meçla ı rı hangi gUnle de milleti gerli malı kuilan t takaddllm eden son devrelere e teplerde sı nat ış eri .... -:.- . ------=-·- -·=--- ytıphcuğıoı bilmiyııruz. Alılka- • t · ~ 'k l ,.kt dirler 1 kadJr devam etmiştir ve o ~ı 

Lise ve Orta okullıımı s )!1 1 clrırb rn ıı lk1 v •kti"clP ha her. m ıga eşvt eu em e ı ıalırda d"' letia k'lz<>i vez3ffir-
11tt sınır ta'eb :si • iı sıhhi vıızt Sümer TiyatrOSU l ı ırtırPcı>gi lublidıı·. K Hum bu Bnn'orı zikredeık,.n. b lhas~c: deu mUhin bir kısmı hem.en 
t•ııeı ini tesbit içi o r lln tg»n g uı ı ,eıe h b UsU ile bizlere ; şu na da il d ve ede !JI m kı 1 tamamen şer'iye ma h keınelerf ae 
:uaycnesl ,ı e tabi tutulduklıın Şehrimize geldi her ikislde bOnycshıde milli Türkiyeyi ziyaretim sıra- lntik1l et'Tl]Ş hulu rnyordu. 
'her alınmıştır. ve talın ıvn deJ4t>r htr koku taşı sında talihsizliğim varmış. Bu intikıdde nıOP:;~ir ohın 

Teşekku .. r S .. bık darüfoed.ıyiden Atıf y:ın h~yec\olı maçhJ v~ yoksul Çünkü ziyaretim iktisad ve halkın Ct)hd•ti, runıhakeh ta-

Kurumıımuzda besi r,il n {ı50 
)~lsul coc .ığ'u düşünerek bir çuval 
t'l'inç vermek suretile muavenette 
~ llhınan hamiyetlı Şahin baş O!(lu 
•y Niyaziye alenen arzı tPşekkür 

'deriz· . 

Çocuk Esirıemı Kııruınt 

Tc.ZİOJu:nun id.ue~iode bulunnn 1 a ynrdım V<'SllAsl ve . l h ı u ı 
"' yavru ar ~ tcisarrııf ita tasına isabet yın o unmt.ş ıu u~an ey er ~uwer 'fiy .. tı osu "ehı iwize ut:lmi~ - f s tı bazı "laaııQ bulunu~ 1 B l be l i ı · 

.. • hatta ır a • ~ . r; b h ft h - t. veya ey er y •r o u ve r .aı. t . Z · b' 11- l k bı' •iiı ve u a a urme ıne . . ır. ecıın ır pro6ram a iSii r } Or. • . "' ' , • yetındekt ('Şhıısı l Cabil rnu~t~-
müddet şehrimizde knh.c~k ve Kup1 nı-ıçlarınıı:ı netıcesl birçok zıya/ etlerden ve ıçe· rls ve meııfaatpere~t olu~l.ırıdır. 
yal•ız on temsıl vercc::k ol:ın d ıhJ şl.ndiden Fip:ucuiar arıt ceğim . fincan kahveden Ve nihayet mevzu gerek 
heyet yarın akşamdan itıbareıı &lld~ h9yec1nh alakalımı mevzu mahrum kaldım , , . • hukuku şahsiye olsun ve gerek 
Yıldıı: S.ne:nasında. temsi'lerine olmakdadır. * .... pevamı ikide_ devlet olsun her hadiseden Qlr 
b:ışlıyacak.tır. • • 

menfıı~t çıkarmak, her huekette 
keadi nıırnlarma ve keselerine 
bir (ba\\) ayırmak vPlhıınl mad. 
di ve mali kuvvelleriai teıauf 
ettirmek endişesile sarrı meu.i 
eden bu iki rOkUn, beyler ( a
t!olar ) ve kadılar ( softalar ) 
hiç bir kayt ve ş::ırta tabi Ol· 
ma ksııı 'l ellnine grçen halkı 
tam bir esir gibi kullanmakta 
ve onları istismar etmekt~ he· 
ıne ı hı.:-ınen mutabık kPlmışlardı. 
B ız ı is:isnıılai.' haricinde kadı
lırıa h ıksızlık larına, bı~sıılık.
lıırıaa "e irtikaptarına Beyler 
t ını.ı·n"n güz yumar ve hatta 
işiirı1k dl •r buaa mukabil keyfi 
icran tımı ve ta'. diri selahiyetlne 
hemea hiç htr surPtle mndahald 
edilnıeme~int t e m 1 n ı ı· 
retile dd kadıldrı yani dinin 
emreylediği esaslar dahilinde 
hukuku ibadı muhafaza Vd mtl
dsfaa etmekle mükellef olanları 
bJrer ( şeriki cıırnm ) etmiş 
tmlunudardı. Bu arılaşma · ve 
uı.laşmH, esas itibı rile baklkatı 
maddiyt•den ve hbfattan ceş'et. 
f'C~ıyor . , Medeni olmıyan insa11 
fıtr~ ten z~ir ve kendisinden 
kııvv ti olan lara kar~ı muti'dir. 
TJrkrın devri c'hiliyı~tl ıd fe 
k.t'lGl N1el:.ılırccğiruiz o devre
lnda hu iki' U!lsur, yaat beJ· 
!erle ( 11 ğslar ) kedtlar ımhşm~ 
olduklım uman birlnin elinde 
kesl{iu bir k:lıaç, b1lt11 vardı. 

Ve di{t ' rioln elindeki, belki 
tmndım da keskin did ahkam 
idi. H tddl z tlmda her iki silah 
mU}kü rnilleli korum11~.1. halk\a 
emniyet, rf'fal:ı ve ıaadetlnl 
islit?sa.ln m!lııhasır mıte,.lyeller 
olduğu baldo bu yobaz zihni
yeti c hil kadılar, balkın esaa 
ter;1kkl ve tekıliDillnne ön ver· 
mek ve onhm istibsAl bayıtıodı 
med.!oiyet alanında mQtek4mil 
hir s11flı lya irdlrmek .... ıuretlle 
onların bu var:ı'danoıo •ere
c .. ği hasıladan istifadeyi dQşQ~· 
mlyor, dQş U o em l yor 1 ar, 
çüokQ bilmeyeyorlar c a b ·i ı. 
diler. Halkın olguc!u~undaa 
lstırııde df'ğil varlı.tını kemir .. 
yorlardı . . Birisi istikbale ve 
birisi hıtle ait olan bu iki meu
f11atten şUpheslz hale ait olıu, 
ellerinde olan kısmı tercih 
ediyorlıırdı. 

Oerek devletin ve gerek 
hıilkın maruz bulundağu bak· 
sızlıklar bir facia halini almıştı: 
Adeılet tevehtıum etmek, dinin 
adil bllkUmlerinden istiane f.'t. 
aıek ne mamkQndü . . Her 
hangi blr hak lstihs111iode ya 
Ağ•rnın veya K:ı.dıya sunulacak 
akçelerin lıimayısi lazımdı .•. . 
Her iki h'l!de de menfaat gDden 
bu iki eleman mülkü birer 
imart<t halin~ soktı 1 ır. Halk 
adet:ı işkenreye maruz birer 
zavnllı ve yarınlarıadıa emin 
değildiler. 

Ahmet, Mehmedi ölctllrmOş. 
Mehmedin karısı ç~cutu dlol 
hllkUmlerden istftıtde etmek· 
için Beyin veya onun at uıatı 
olan fıılıın ağanın himayesine 
muhtaÇtı. Ancak bu suretle kadı 
efendi (kısas) hükmDode bulu
n ır Vdya (diyet) tayin buyurur· 
d ;. Maamafllı Ahmet, şayet 
Beyia has bir adamı ise Kadı 
her tnrln htyle ve desiselerle 

.herkesin gözO önOnde cereyarı 
etmiş bulunan suçtan onu kur· 
tnrnı":' için envaı bez~van VA 

f ezayih irtikabından çt11ktamezdt. 
Mabkemei şer'lyfler bu batım· 
d ın birer bakyeri degll soy-
gu ıcı·, fmldakçı, l!dl ve dDşkUa 
rublu K'ldıların birer mel'aof't ,, 

s. Helvacıoğıu 
- Devamı ikide -



2 ~agJ• 
• 

Suriye Basını 
- Baftrıfı 1 de -

14-18-1938 tarihli • Fıte-

Kopalı zarf usuliyle 
Bina eksiitmesi 

lartı/J • taHttsi •111;ultılci İnhisarlar Müdürlüğünden : 
bıgannameıi nııretmılctıJir. 1 - Pulathanede ş 1rtname ve projtsi mucibince qoptı 

A'entlılci Ar•p m1111lı- rıloralc mütlirlülc. binası kapalı zarf usulile ek.siltme!/e 
ltlcctlıri 1JCütlaf •a lcomisıo lconulmuştur. 
n11nun zlnlelci nitlaıı : 2 - K~şif bedı · i 158t0 lira 27 ku uş ve muvekkat 

Yemen h•ıdan 011111 Tarlc.- tı1ftinatz 1789 lira 52 kuruştur. 
l 3 - Eksiltme 8 2 938 tarihine ro~tlaqan s llı güııü /erin Aral' m•mlıltıl ıri ılzt· J 

saat onhtş l>Rçalcta Kabataşda alım komisyonunaa yopı rintlı f ütmılctı oltl•kları !atı· lacalctır. 
ris "' Jesiseli h•relr.etlırin- 4 - Şartname f'e projeler 80 kuru1 muı a ı,ilinde lst'!?-
Jen mit.ıllimdir. Dün Türle- 6rıl inşaat şubesinden ve başmüdürlüjümüzden almabılıı 
l•r tıgnı toprolclar üzerinde 5 _ Eksiltmeye iştirak temek isti1J~nlerin inşaat şube
/r•k lc.artl•şimizlı ujr•ıırlcın sine fenni evralc fJll flesailci ibre ı rderek cyflca ehliyet 
lr•lctalci bo%ı mütıhariz şah fJesikası almtıları lô.ıımdır. ' 
rigt1tlerin himmeti s•gesinde 6 - Mühürlü teklif mekf•ıpları kanuni fJesa,'k ve ek-
6• fıltJ/c.et bırtar:f edilmiş- siltmıye iıtirôk fJts;kasile yüıde . 7,5 güvenm,. parasını 
tir. 8ııtin iu Ar•pların ilıtifla tdecek olan kopalı zarf la eksiltme giinü m geç 
birlt1ım11ini '" mt1mlılcctle· ıaat 14 buçoğa kadrır yukarıda adı g"çen ab m ko misyo
rini bir •r•g• t•plaıaralc nu başkanlıjına makbuz mukabilinde verilmiş olacaktır. 
h•lcltırını tah•klc•k ettir· 7 - Pulathanede gapfırıl·ıcağı 7 2. 7 5, 79 ikinci kanun 
mei• çalı,tıklarını gören 938 tünlü nushalarla ne~r fJe ilan edilen uaprak tütün 
Tür/eler 6atıln lcut1t1•tlt1rini halcım tfJinin dahi ihale tarihi evvelki şartlar doir,,sinde 
/ılcenJttıanu kop•rmajtı haı- 8 2-938 tarihin_~üsadif salı gününe uzatılmış'•-. 3 4 
rel•iıl•rtlir. -- k f 

Fakat Sarige Fronsızların Tereyağ e si tmesi 
e~inie ilcen Tar/eler. 6ögle Lise Direktörlüğiinden: 
hır talepde bul•11"!"'a c• Lise pansiyonu için M1 gis 938 sonuna kad,ır alınm<ısın 
sctııt •dı'!'e.1niıl•r~ı. Valctalci ilıtigaç görü fen 900 lirolzk v~ 67 ıira 50 kuruş temin f, muva~ 
Ar•plar ıstık/4ll•rıne lcafJrıı· katlı 1200 kilo 1 O asitli gogla b•smasz Vak/ıkPbtr tueg.,g 
talar T•rlclt1r dcrht1l Cua· 19 1-938 ttırih · n len itibaıen on beş gün müddetle açık 
;,. v• 16/cen,•rıın lçi11 lcıga· elcsiltm~ge lconmaşfur. 3 2 938 tarihine mris -.di/ P~r_ş,.rrıb~ 
•ti lcoptır1na;a 6a,leJıltır. tünü saat 14 dr. lc?lt~r ~irektô'rlüğü dairPsinde ıhalesı 

Htplmlz biliriz lci Tirle• gopılacoktır. istelc.lılerın tıcartt o~asınca m~kaqllt'.t_ o!~u~
lerin /sfcenderrı11 tasalluta ltırına dair oesilca ibraz etmelerı m-cburı oldu9u ılan 
g11l11ıs Surigegi J•lil Filiı- olunur. 3 - 4 

::1~:;;:1;.:;~~·1:! A;:t~f~ Silindir garoji tamiratı eksiltmesi 
dmelctedir Onan iıln litü11 Vilayet Daimi Encümeninden : 
Ar•I' munlelcetlerinin ileri 1 11.r f J ,, iresinin tl g"irmenderedeki silinderirler 

l l i r i . I . . J - ı va ıa . 
ıe en" uUr gtgı e e111 ıçı•cı• ıarejinin tr min,tına ait 501 lira 22 lcuruş 'uk le.eşi/ bedelı 
bıralcmagaralc. onıınltı el •lı üzerindtn 21 gıin müddetle oçrlc elcsi/t,,,je kor.ulmuştur: J:fu
fltrip cüzülerini lcartarm•lc oalckat teminatı 37 liT• 59 lcuruştur. 9 2 ~38 tarıhıne 
çar•lerinl ar11ıtırnuılulırl11r. çatan Çarşamba günü saat 15 J~ Vila_ytt makamında top. 
Çü1tlcü isl4m Ar•p dle•i '•nacalc olart daimi encüm,nde !lu!lesı _ yapıla_caktır. bteklı 
c- • i ·ı· _ı..ı len.. l•rJın ktc;f eC1rakrle ıartnamHını gormek utegenler her 4'UTıgen 11 t lnl fit lllUCI 1 • r • / kk • 

ı.. k J ..1 O gu" .. •ncümtn kalemine fJe talzp olan ar mu'l'Ja at temı· P'" fO ı•g meavanuar. - •• • l 3 4 
A 'il t' C .. ,r1 natlarile encümtne mııracaat •rı. -

nun rop 1111 ı ı Offllı ı hariç .lı:ahrJar. 
ltud•tl•rı111 mulı•/tHfl dm•k /LAN ' Göıterlleu günde artırmaya 
o• Sarigeıi de agnı lıaJ•tl Trabzon icra dairealnden itıtirak edenler artırma şarlnameıini 

J Jı r.. le Açik artırma iJe paraya çev- okumuş ve lC!zumlu ma!O.mat aJmı9 ç•r,lflllİllİa ~lllll tı fllrtı • rilecelı: gayrimeukuiüo ne olduğu : ve bunları lt.mamen kabuJ etmiş 
m•lc fJ•zif11igle mülc~l/eftir. Hane arsasır.ın 96 hissede ad ve ihtibar oJuuurlar. 

Türlcl•r cı6ir fJe ıitld•t b , 2 blHe.si. 5 Tayin edilen zamanda gayri 
k menkul Oç defa bağudıklan sonra timal etl•rJc iize halci• ol- Gayri menkulün bulunduğu mev 1 en çok artırana ihale edilir ancak 

L_ 1_ ,_ L mukaJleli 10kaaı numaruı: artırma bedeli muhamen kıymetin 
mok •~g• ""l"•,..rınıa uizı Moloz mevklinde ı..aı·o tapu-

l 'J le •a yü:.ı:de yetmı, beşini bulmaz veya 
t11/a•lc.lca1ftünü • cı• "'"'" DUD mart 337 tarih ve 58 nu aatış atııyenin alacağına ruchanı o.aıı 
iıtiforlıır•tı atı onl•r• laalır· maraııadı kayıt:ı. diğer alacaklılar bulunup h .. ~del 
l l L • A '/l t' /c J · buuların o gayri :ııenkul ile tem n ata , .. ~' . rap ifil e ı ,,.., .... dir olunan kıymet : d 

le ..... edilmiş alcal•rınıu mecnıuun an •ıe,in• lconaluctı olan 6rı Ta...-amıoa 900 Ura. fazlaya çıkmazsa en çok artıranın 
t.·u ( tıpLı Als•ı Lor•rt ıı. atın, tahh1ldtl bakı kalmak üzere artırma 

• ıııt • Artıraaııın yapıacar;ı yer, "' on beş Gün daha temdit ve on beşinci 
oltlııju fİ~İ) ilrıin ıillcip ••t: gttuıın scnu olan 

atm•i• 11111/ttıtlirtlir, Trabzon icra dalreil OoQnde 
Bsnıın için Y••e11, Hicaz 28- 2- 938 p1zarteıl güoQ ıaat 1.5 S 938 Salı gUnUaynı ııaatta 

Mıs" "' /rtılc /crall•rı11ı11 ı.1. den 16 ya kadar laeak artırmada, bedeli ııatıt isteye 
'I: nin alacağına rüçhanı olan diğer 

4/i/c./cat n11zer/arı11ı ce'p • · 1- ltbn gayrimenkulün ntırma alacaklıların o gayai menkul Ue temin 
Jeriz. Art1p ıenç/eri. mılft· Şartaame1I 29 ı 938 tarihinden iti- edilmiş alacakları mecmuuııdan !azla 
lt1lcttti silah lcufJfJetig/e mil· b&ruı .,.85 698 No. ile trabzou ya çıkmak prtile, en çok artırana 

İcra dalretlnia muayyen numarasıuda ihale edilir. Böyle bir bede! elde flrıf ••gll /a•zır oldrığıı tibi llerkesiD görebllmeai için açıktır edilmezse ihale yapılmaz. ve ıatı, 
icaiıretl• Sarig•g~ 1irebi11J1elc llblla ya.ıılı olanlardıuı fıu:la ma- talebi dilşer. 

v / /c /c lCmat almak iateyenler, işbu p.rl 
için. ı ımın kre ının gri it 935 698 doıyauumarulle 6 Gayri menkul kendisine ihale 

J / aamere n olunan ki.rruıe derhal veya verilelu müı•aacsini tlil•r ır. aeaul'11eüınize muraeaat etmelidir mühlet jçlnde parayı vermzse ihale 

Kan davası 
- .Bıotarıfı birde -

7uvalan olaoııtu. Ba bal CDk 
Jıkın 11mınlar• kadar devam 
etmiş Mabkemef tu'Jelerta bu 
mO.tefeıslb nrlıklan memleket 
abl4klyatında mOhlııı tHlr J•P 
mı~tır. Taaılmat, GQlbaae battı 
hUmıyuııli, cinayet mahkeme-
lerinin tee110ıll . • • Hatta hatta 
Meşrutiyet n Harbı umu111t 
6r>auoa kadar bu mahke.mel 
te,'lyelerlD aofuı ve tıhakkn. 

a'lad•• bu ml let kur'ınlamamı'ltı 
Çoll zulüm görınüo. bOtnn 

ınutaddeuu, bayatta gOztlUt, 
hlllk ve 1e•ır ııımını bOtOn 
duygulan Sultan ua>ına hareket 

2- Artırmaya lıti ·Ak için yukarıda kararı feahol uııarak kendiliden evvel en 
ruılı kırmetiD yü.zde yedibuçuk yüksek tek ifte bulunan kimse arzetmlş 
attbeUade pey veya ıniııt bir Bakanın olduğu bedell11 alnı.ağa razı olmaz veya 
t.alaat mektubu tevdi edilecekUr. bulunmazsa hemen onlJeş giln müddet 
(1'2) le artırmaya çıkarılıp en çok artırana 

ihale ed111r. iki ihale araeındaki fark ı. İpotek uhlbi alacaklılarla diier ve geçen gilnler içinde yü:.::beş ten 
ıllkdarla..rıa ve irtifak hakkı 1ahip hesap olunar,ak faiı ve diğer zarar 
Jerllllll ga1rimeukul herludek.l halda lar ayrıca hilme hacet kalmakvaşın 
rmı lı.aauaile fair: ve murafa dair JJlo'lmurlyetimizce alıcıdan tahsil olunur 
olu iddialarını işbu illıl tarihinden ma44e (331) 
Uatibaren yirmi gün içinde evrakı 

<layrim. 1bkuller yu~,a.ıda gösterilen mQıbit.lerile birlikte memuriyetimi 28 2 938 tarihiııtJe trııj)z~p. lera 

se bll.4Jrm.eleri icap eder. akli hal memurluğu odasıda lşbn ve göalerileu 
.. h&Jlları ıapıı aicillle sabit olma artırma şartnameaiude ııableca~ı 
dakça u.tıı bedelinill paylaema..;•.;.ın_d_an __ ı_1lD_oı_u_n_ur_. ________ _ 

ılnde yer yer emniyetsizlik 
cehenaemi bir hal almış bulu· 

auyordu. Ve bunlardan bazı 

matdur olanlar Kıdı efendilerlr 

baogl blr mahkemenin hükmU 
ıa.hik olmadıın, beklenmeden 
de bn intikamın alınması revaç 
bulmuştu. 

29 İkinci Kanlın 7 937 

!LAN 
Sllrmene sulh hukuk muhıı

mesinden: 
Dabağhane icar artırması 
Vilayet Daimi Encümeninden: SOrmeneni l orta mahalle

· l ıden olup hOmürkan carşu
suada manıratıraci esnafından 

çilingir oğullarırıdao emrullab 
oğlıı ızz0tin vefliti hasatıiyle 
teıe .esi tesblt edilert-k tutulan 
tere!ce defterinde beş yüz yirmi 

Hasusı Malıase.benin Çulcu çayır kögünürı delikli taş 
m,.vkiindeki dabağhone yapılan binası muhammen kira 
bedeli olan 45 lira üzerinden ve ihale taril.inden itibarrn bir 

senelik icarı artırma müddtti 5 2 938 tarihine plan cumaıte. i 
saat 7 I re kadar ongiin temdit edilmiştir. Muı•ı klcot temi 
nafı 338 kuruşfur. ihalesi Vil6get mc.kam;nda ı'cra hlz. 
nocrrğındrın isteklilarin muvakkat teminatları!~ ~nciimene 

dokuz liralık mtıl zuhur edip 
halihazir tahak!rnk eden borçlıtrı 
yedi ylız lirayı mütecaviz bu 
lııaması 1a göre yapılan davet 
üzerine mlHeveffo.ınn kıtrısı 

rr ur o car. ti arı. 

mirasi kabul eylediğinden mü 

teveff ıınıa borçlarından şahsen s g 
mesul tutulmasına ve alacaklı 
ların mirascılar aleyhine şahsi s 
borçları gibi Hl&caklıırını talep d • k • k k 
edebilmelerine ve bu suretle 1 ış ve na iŞ ma ,·nele a 
mUteve 'faoın metrDkAti1J1nda m·- r 1 
rascı.11rıoa tNkioe karar Vt>ıil: Rus gasser dil.i~ {.le rı k ş k' l · 
m'ş oldu~uııdan keyfiyrt ilan . · . - -0 ' ma ıne erı zamanın en 
nlunur. son sıst~rn modelı olrn ıkla pırpları her yerde hol bu ıtı . 

İlan nan znrif ve grıget sağlt m ltr. Fiatlarz çok ucuzdur. Pe-
rralızon icra mcmurlıığuudıın : ş•n ve iakçif 'e temin :ı l 1ı S•ıtışa baş 'amıştır. 

~:~:~ef\Cb:~~i ~~~~f. tarafınrlan Kundurac&lar cad~esi nR : 11 
Tııpunun temmuz 935 tıırih 

ve 80 numrrımndıı kayıtlı fırı· 
dıklı~ıo 2885 tıis->ede G3 hissesi 
t11maınına Uc bin lira. 

Ve Ryni köyde tapunun 11v
tıırih ve 81 numımısındıı kııyıtlı 
fındıklığın 2883 his1;ed~ R3 lıi~ 
SPSİ . Tıımamır.a bı:oş bia l i rıı. 
Aı;ık arlırnıağa çıkarılmı~ olduğundan 

2s 2 0:1s tarihine müsndif 
p:ızart,ıi günil sııat Hden 16)e ka
dar Trab7.ou icra dairesi Onliııde 
birinci ıı.rtırınaııı yapılar-aktır. 

Arlırmn bt>dell kıymeti mulıam
menenin yü1de 75 ini hu'duğu takdir
de mOşteriei Ozerlne hırııkılacııktır. 
Aksi takdırde en~on artıranın tııabh· 

ildO. bakı kalmak üzere artırma on 
beş gilıı mü1de:ıe tı>nıdit ı>diler,ek 
ve oubeşinci günü H> r- ::s s• alı 
gıınıı saat 10 de dairedıı yapılar.ak 
ikinci artırmasında artırma bedeli 
kıymti mubanınıeniıı yilde iiJ ini 

ulmadJğı takdırde salı>i 2280 nolu 
kanun ahkamına tevfıkan geri bı-
rakılır. 

Satı~ peşindir. Arlırmağa iştirak 
etmek istey~nlerin kıymeti mu • 
bammeneuin yüZde yedibuçuğ niıılıe· 
tiııde pey akçr,&I veya milli bir 
bau1<anın teminat mııkbııımnu havi 
bulunmaları lAtimdır. Halkları tapu 

1 
Cihan 0

1eli arlcasrn lalci ... o'<ok1a hemen ç:rşımn lJOnr

b:1şznda 2 Ng la iiç oda. sofaları mutfak. avlu, içinde 
alcar sulu çeşmeyi havi hir eo ile Bozlepeihô.la mahalle 
sinde ehie'CJrendi sokağrnd.ı 38 - 40 Ng lu o!up biri t ç 

katlı iiç ola va sofaları. mut/ole, Ailer, çamaşır/,k. ülur 
önde ov 

1
usu, arlcasınd ı bahçesi, nızareti f evk.ulodel)i h

7
iz 

,,,. idnde içilir fl!miz menha ~uyu ve s h ıncı havi (Ja 
J;ğe.~i uine onun bitişiğinde altlı üstlü iki oda 11e mü~fe. 
milt ti havi iki tiri schibinin lstanlu 1a na/eli h ne l'fmesi 
do 'ayısile satılacağından görm~k içil'I içir.d'!kilere 'l"'e J-

0
• 

nuşmak için dahi islcele C':Jddesinde barut acer.tnsı B g 
l!üst"gine mtirocaat o 'urıması 7 _ 8 

Halkevi Başkonlığından : 
Jn.'1.ilal eden komit~l•-in stçimi elcseriıut olmad;ğ·ndan 

29 1 938 Cumartesi günii S'Jat ! 5 e talik edildiğini bildi
ririm. 

risJcilile sabit buluuruayan diğer ipo· 
dekli alacaklılar da diğer alıikndar- ı-------------.... -__ ,,_ ___ ·-----
ini rı. ve irtifakhakkı sahiplerinin A 
bubaklarıvehusiyJefaiz ve masrııfa yar memuru aranıyor 
dair oJan iddialarını evrakı müıılıit-

ı>lerilcu birlikte ilAu tarihinden T b E 
ıtılıaren yirmi ğün znı·fm ra zon lekt .k T .. k A . 
da dairemize bildl ı-meleri !Azimdir. rf ur nonım 
Aksi lakdlrde haklan tapu ıklllle ş· k • d 
sa~it elmııyanJa~ sntı~ bedelinin pay 1 r etı n en . 
· ~rııasmdaıı harıç kalırlnr. Müternkıu ' 

vergi ve Belediye rusmu artırma Eltlctrik sayaçları aycr iş ·e·ind..ı kudamlmak u~z•r• 
bedelinden tenzil oJunur. le k "' "' 

Daha fazla ıııal!imat almak iste- yü se llc.ti1at Veıa ıetinin ehligdncmesini h iz bir memur 
yenler 21ı.t-938 tarihinden itibaren almtıcr:ğmdan talip olanlann tfJrokı müshiteluile birlikde 
herkeıdu g1lrehilnıesi için dairede şirkt!le bizzat wega 11tektupla mun caat ederek ~artlarını açık lıuJundurulacak artırma şart- "' 
namesi 93.5 ile 846 No dosyaya i :/dirmeleri. T _ 2 
muracaat.a mevcut vcııaikı görebil· 
meler! ilAn Qlııur 

Satış arttırma ilam 
__ ~_c.k_t_ı__ M ·halle 'fJe meolcii Cinsi Ng Muhammen hed~li 

Bagrambeg ~l~~u:z:ar~k~o~p:ı~t~op~h1a_n_e_s_o~lc-a~j~ı--,D~ü~lc~k~d~n---37j:-'.:4:--~--....=..:.:..:.:::..:.::2~0:0'...:.:~~ 
1-rfağara r.ıeıcidi Mağarai zir Arsa 00 O 25 
Ç1rıu çarşı Trtrziler D:iHcd11 29 27 
Saraç zade!! Dabaklıane caddui • lJ 71 ~~~ 
Semerciler Yenica"ni abacılar 

11 
204 06 700 

.., emercil~,. • ferzi/er 11 205 02 800 
Konclc Fehim ağa Uzansokak • 29 82 
lskmder P'"Ş'J Çar~ı paşa hamamı • 238 28 ;;~ 
Şirin lıotıın Çarşu y~ni cami 

11 
27 76 650 

Emin koca oja • sem.-rciler • 292 22 750 
Hıımza p şa .. ,. " 21606 700 

Vakıflar idaresinden : 
. Yulcarda. gazılı g ıqrimettkullerin nt şı satılmalc üzre artırmayr çıkarılmış isede 

tal:p. ç~kmadıgından arf:r~anın 25 1 938 tarihinden itibaren 
011 

gün m -dd tl t l 
dııı rla1t olunur. u e e uza ı 

Köyü 
Gayri menkul satış ilônı 
N..-ı/ M. M. M N R. E. U. N. lira M. Fındıklı le Meçarga t ırlo ev arsası 5564 24 26 2270 -

Ki!i~e ve mr•f<fpp QTSQSI 720 M. ,, 
eden bir ı~kJ, dla a~aıJoa hO 
kum verea bir mel'un tu•fın· 
dan paylmal edilen, istihkar H 
htlbfat edilen halk içinde baıı 
•kla f>renler, bızı oıumn d.-. ~u 
çeşit bir yaşayıştaosa, imınıız. 

bu fmldakfarına mubbil boyurı 
etmiyorlar, kısasa kendi ellerlle 
bDkmedl1orlardı Bu ıuretle 
devam eden haksızlıklar, gayri 

Adil hükQmleriıı derece derecP 
artması (kısasa kısas) diye mst· 
dur olanJarıa bizzat intikamla 
rtaı almalarını, nııl ooların ee 
tptldal bir deneye rtıau etme 

Halk ruhiyd ve ahlakiya
tıaı çok bUyUk zarar verdiği 

görülen bu adaletsizliğin dojtur
duğu neticelerden biri o ııp Hoskirasya Fındıklık ve l .ır la 

400 
20 lvl. 10109 10 8 

tıtı da ıoze alanlar umaıı 11-

DHD ltYlll ediJOrlllt dıfe Çlkl· 
ror, efklya oluyorlardı. Va bu 
Hrftll Nıb ... llı.Mt NIJ• 

ltrlaı aebebf yegane olmuştu. 
Ye bu ke7f!yet taaddüt •e ta. 
tamım otaJf, l>ia Mıı .btı 

'.amanımıu kadar gelerı ve LugU· 
de bu bölgede yer yn vıtkl 

ve cı1ri olan (Kan güt:ııe iliync1ı) 
oın di~er sebeplerini gelecek 
vızımda hakkı mUc:ızntın esasat 
ve tekımUllerlle beraber ysu
~~~ . 

- Dev.m edecek -

675 375 E. ,, .. ., 11947 17 99-70 il 548 549 616 360 E. Defte rdarlı kan: 

Yukarıda cirts ve evsafı .l/azı 1ı dört parça g«gri m,.nkulu·a m·•llcı' t' · 
'l l k ·· 25 · - · " ge ı Pt'Şzn para ı e satı ma uzre -1-938 tarıhinden itiba.ıen on bec gdn "d'J-tl k 
k l · kl'l · - " mu aa e açı artırmaya onu muştur. ıste l erın yuzde 7,5 teminatı muvalcltata maJcL / ·ı L · l 'lcJ ·h ·· - 9 2 ,o uuz arı e oır ı ue 1 ale 
gunu o an - -!:IJo Çarşamba tünü saat 14 rJe Dd/ttJrdarlıkta toplanacak komis· 
gona m•racaat/arı • 3-f 


