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Cumartesi 
SAYISI (2) KURUŞTUR 

Onuncu Yıl Kuruluş yılı 1 Ağustos 1927 Sayı: 649 

Kamutay Müzakereleri 
liava Müdafaa Komutanlığı teşkili 

hakkındaki kanun kabul edildi 
Ankara 11 (ı\ .. \ ı - Ka. 1 lıattııı. ıııadı•nl11riıı kozlu Vl' 

tııuta\· lııwiiu 'l'rdik ~ihı\'iıı • o . 

ba~kanlığ·ında toplaııını::;-hr. 
,.,. kiliıııli dı•mir yollarının 

i:;;letilııw .. iııi ,.,. haYzadaki 

<kniz i:;leriniıı inhb~ır :ıltıııa 
alınına:-ı. lıa,·a ıııiidafaa g-e 
nrl K. tr=::kili, de\·lt>t drınir 

~·ollarının ihtiyat·ı olan ııııı-

lıarrik vr ıııiitf•harrik l'lla

ZiRAAT VEKİLİ 

Bay Muhlis Erkmen 
istifa etti 

Yerine Sakin Ka
rabekir tayin 

edildi 
Ankara 11 ( A.1\) -

<\•L r at;ılır :1ı:ılnıaz , ıhhi S•..!

ht·plt·r dolavi~ilı• istifa f•hni:
ulaıı .\lulıli~ Erkııwııin yrri~ 
ııe. ziraat Yekfıletim• ~akiıı 
J\aı·abc-kiriıı t:wiııi hakkın
daki tı·zkrr<' ~>kuımıu:;- 'u 
ıııuır-akilwrı nlf•clis rııznaıııe 
&İnı· gin•n rnadd11lPriıı müza
kt·rPsi111· g<'çilıııiştir. 

vatın :ılınması iı;in l(j mil- 1 Ziraat vekili ~luhlis 
wm lira parn,·a k:ııl:ıır tcah- E k . . . 
İıiittı• bııluı;ıııa:-ı, Siiıııer ... r nıen ıstıf.asını ver 

. . . 1"' k' 1 u 
1 lıuıık ... ı'rıııa~· eRiııı· 15 ıııılyon nnş yerı ne e ın a g ı 

l\amutayın bugünkü top
lanıısıııda kabul ctıııi:;; oldu
ğu 1\anunlar :ırasınıla Ercğ·
li şirketindı·ıı ş:ıf ııı alın:ııı 

lira İIU\'Psint· ait kmıunlar-da M b S k" K / 
hulunın:ıkt:ıdır. e usu a 1 n ara-

heki r tavin edilınistir 1 
.K:ıınnta yarın toplana

enktır. 

Rusyada 
Orduya hiyanetle suçlu 

1 Mareşalia 6 Generahn muhakemesi 
başiiyor 

l~nk~ra 11 (A.~) luıulu.ğuMaltı ğ·enern-
:1s aJln <... ı asken ,·a- lın buğun ınühake

~ıfelcrini sui istinıal, n1eferine hnşlanacağı 
'-a111irlerindc dünınek 1 hil<lirilınektedir. 
~~"Yet milletine \'(' Hanıidiye korfoda 
l /.ı1 orduya hiyanet- Ankara ıı (A.A) _ ki. suç it~ olarak tev- Haınidi ye kra vüzörü-
1, t edılen ınareşal müz korf oya gelnıis 
. tıkoveşl<i ile arala- ve halk taratindaı~ 

) l 11d J k 1 1 ti 1 a 1ava ruvvetle hararete carşılan· 
\. Oyc.lenıanın bu- nuştır. 

J • Bay Mulılia Erkmen 

lü~nan Heisicum~uru lstan~ul~an geçti 
Lühncı n Reisi Cüın

hunı dün İslanbula 
gelrniş ve nkşanı Av-

' rupnya gitn1iştir. Re-

isi cliınhur !!·elislcrin . -. ~ 

de ve gidişlerinde nıc-

rnsimle lcarşılann1ış 

1 Ye uğur1nnnııştır. 

Alman Hariciye Nazırı 
Budapeşteye g·itti 

Ani nra 11 (.\ .. \) ' bir görüş hirliği ınü-
Alınan hariciya nnzı- şahede edijdi.~·i hildi
rını n Sofya yi zi yn re ti ril 111ektedi r. Al n1an 
nıünnscbeti le neşre- harici ve ncı z1rı Sofya
dilen tebliğde yapı- dft n Budapeşteye gi
)an görüsnıderin iki decektir. 
men1leketi alakadar Ankara ı ı ( A.A) -
eden n1eselelere teal- ı Aln1an haricivc nazı 
luk cttiğ·i ve bütün ı n Sofyadan .. lluda
!>u lllf'seleler<.le tanı pc. .. şteye gitıni~tir. 
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Yıiıı ipligin k:ılın :ı~:ır; 

!ara sarğı ~ apııwk iı;in irnv- 1 
'11 ti ktıri grılın r·z . Paııınk 

ipliği yn:;ılıl-ı.ın ıniıt f·ı· ... ir 11!
ınaz~nıln ~ iiıı ip1ig-i g-ibi ales-
f ikiyet i ~·okt ıır. l'auıuk ip 
li !!. i 1, :ılı ı ı • ~<i' d ı· li <l ,,., r ,, •'· 

·~ I"'! ,... l"'> 

ııi:;dı'~· ı·ıı :ıJaı;lara ~ apıla-
<'ak gı"iz n ., ılaı mda kullaıı

ınalıdır. Aııarı sıknı:ı~·a lıa~

laılığ'ı zaman dr,rlı:ı! k<'~mıe

lidir. Biiyiik :ıg-a~·larn y:.pı
laı·:ık kal ııı a:;;ı1arıııda a':'ı

_,· ı ıııiitı1akip jnpon Lıeziııdt>n 
bir ~arğı ile adam akıllı sa
rıldıkta11 ~onra iizeri km
A:t(Jla lıağfaıııııalı n• kınnap 
harr}aııırkt•ıı dtiO-iiııı ı•üzüle-M ,... ~ • 1 

lıil rePk bir :;;ekilde vurnl-
nıalıdır. ~·nnkii; kınııalJın 

ulestikiveti olmadı~ından a -. . 
ğaı; gt'nii"lı•11ıı1yC' ha ·ladığı 
zaman ı-;nrğ'ı :ığacın iı;in 

ırö m iiJ r<'r<ıi ıı d eı ı k l'~i l uı P~i 
~ n 

gii<; olur. Bazı ~ er!Pnf P ..,ar-
ğ"ı olarak 1,:t \'f'tık ı:;ı·rit k ııl 
lanılnınkta i.:.r dt• bu -. uıı lıu

rad:ı tPınini .gii<; oldııt!;ıın 

<lan ~iınılilik dPğrri y11k
t111·. 

Macun ur 

y:ır:<lar açılneagınılaıı im 
yar:tlMııı ıııf .. ı'iıı·ııılr•ııııı~.'i \'l' 

~·nr:ı l:ırın ürtiilıııe8İ lfizını 

gı•lınt>ktPClir. Ihı mPrhı•mler 

kuru) ucusu, yakıcı, olma· 
lıdır. Kalem aıı:ı<'a komlnk
tan som:ı kalr>ııı \· ı· nıw.<;

tak i ~·anılarla ._-atlaklara hu 
ıııerheııı lerdr n Lıolca koy-
malıdır. Eıı iyi iki <;C'~id 
merhı·uı \·ardır. Bunlanl:tn 

1 
l>iri sıcak nıerheııı yani ıııa- 1 

ı·un ıliil·prj de :::ıovuk wa· 1 ., 
<·undur. 

Sıcak macun 

Bu ınaı·npu yapıuak it;iıı 

çnııı ~nk ııı. b..ılıııuıııu, ıit't. 

it;y:ığ·ı. rcçinP. u:r <lernir kap 
i~inılı • atı•:;-tP Pritilir \'l' lıir 

3i'. ~O\ 11duktnn E'onra kul

lanılır. Mt•rlıenı iı;ind •ld ıııik- [ 

tar a~1<·11ıırı ed i ııecı·ği t ı 1 L'
rülıı·~ e gün dı>~i.,ir. Zift ııı:ı-J: ı 
<'lltıll koyııla~tırır. iç )'3ğı 

ymııu~at ır. Hı><; ine kuruluk 
bal ııııııırn yapışkanlık vt' · 
rir )1ik1:wlan ıkliııılC'rin lın-

...... u~iyl'f iııı• gün· ı!Pğ· i::ir. 

--Sonu Var-

. j r_ s z 

Gazi Orta muallim ınek
tebi Terbiye Enistütüsü .. 

ne alınacak Talebe 
1 - n:ızi ( ırta muallim 

ıııektı•lıi TPrhiyt· I~nstitUı:-ii· 

niiıı: Tiirk<·f• - Ecll'lıi\'at. Pe-• . 
değ'oji. Tarih . <,'oğrafya, Ta 
lıii iEıııler. Hiy:l'l.i İlinılı•r. 

Hı':·.iın - i~ w· IH•df'n t ·ı lıi

ye. i :;nlwlcrinı· Talı·he :ılı

ııat·aktır. Kabul ~artları :ı~a

ğ"ıdndır: 

- !.? Tiirkiyı· c~ nııılıtıri -

;\'tti ,·at:uıda:;ı olııı:ık ı Ya

baıu·ı ta)Phl' Kiiltiir B<ık:ııı

lıgıııııı ıniiı.:a:ı-1.h·ı·ülı• kalrnl 

olunur) 

Öğrl'lnwn oknlu \'41ya 

olğ'uııluk <liploma~1111 haiz 

Li~P ıııezunn olnı:ık. 

Yirıııi he~ ya;intlan lıii

yiik olmamak. 

~al.fam \'e Rılıhatlı '>1-t:-

ıııak. Pl·ıwlil.-. K<'kelenıek, 

lam sağırlık, :::a!;'ıklık, topa!
lık <;<ılaklık. kanıhurluk gil>i 
uz, i ku~nrlaı la Tr:ılıoın. Vı'
ı ı·uı. ~aıt 'P ıııiizıniıı ha::-. 
talıklardan ~:ı liııı oluıak. 

Erk<·klrr i<;iıı: .\ı-;kı·rlil· 
ü<leviııi yapmı~ ,·e~ :ı 1:ııı1 

Plıli~·c·tııauıf'~· i haiz olııılll~ 

.ı\ )Ili . :ıb:ık:ı ''"~·a ~rı' 
ıııt· :::-ırıavlarında haş:ırı gö!"' 

tenıwk 

İmtihanlar Şu GUnlerde 

Yapılacakhr 

:~ - H/Ağngtos; H:l7 1'5 

. w· 'L:Htl'ı-;İ giiııii: Tiirkı;P - l'.-1 

Li~·at, Tarih<.. oğr:tfya ~ulıı' 
h>riıw g-ireeı·ldrriıı. 

1 P / .\g-usto3 / H:l7 ~:ı~ 
.. .. J>. ~ ı· ı· 1 rt'·1lııl 

guıın: "ıyazı ım ı·r: 1 • 

lliın1er ~uheh•rint• gircce~· 
lPrin. 

11 '.\ğu~tos/!l37 Ç111 

:-;;aıııha tii 1ıü: Peueğoji. 131
• 

ılen t .. ı 1'i) t·:--i _..u1ıt'lerinc f 
ret·t·klı·ı !n. 

·ıl 
1 >aha fazla maliımat ', 

··ı· ııı:ık i:;;ti) PnlPr ~lardin 1'1 

ı"I 
tiır 1 >ird .. Wrliiğ"iiııı· ıniirtl 

al ctıııı'lni liızımdır. 
A:;-ı ı•:ma .... ıııd:t f!ı·n·k aıı:ıı; 

11't·reksı• · k:.ı!Pıııdr Mulıtf'lil' 
..... M ____ ..__._...,. ________ ...,;;; ______ _..İİİİİIİllllİıİİİ----===---· ...... ,iiıııiıiiii .... _.. ......... _. .... ._ __________ .... ilıııiıiiıiiiliiiio,.__. ........................... ..._ ......... ~~ 

1 

Sııµ.ıık ıl:ı-<'randıııı . 1 ı1ı11 :1dı. 
ı ırııı od:ıda lıır:ıkayıııı. lıPıı 

11 lıir rıcla.' a g-idlip ı:.-ııııı 

g·ijn•,\ iııı ıliy•' ılii ::;( iıııliiııı. O 
vakıt lıirnll'f (;irniz ) oktn. 
<,.'ii ıı k ii hi r 1>11(: 11 k :ı X k ad ·ı r 
ı·\ ,.,.., lıiwwt<·İ\ t' İl.İli ''"r-.. 
ıııi~. 11111mlı·ketı- güııılcrnıi::;-

tirıı. ı\Jii~:ılirinıı· 1 -=:aııa yt·· 
ıııı•k gf'tirı·~·iııı ~ Pllıt·zırıi:-iıı) 

• p 
10-

ılı• )İlli. \ t• l\;1ll\(1ll1 ti lıİI' O · 

<bya µ:itt iııı . ı ::ızı .. ~y:ıl:ı ıı 
y ı r lı · r i ıw h ıı 2 k ı: o rı 1t ırı ı . ipi 
dl· giizı· ç..ırpııııy;wnk lıil' 

, t•rdı· ı- ~ıkl:ııııak i .. iıı miin:ı.-. . . 
.. ip bir m:-ıhal iııtilwp Pt 
t iıı ı. ipi l'liııw alarak kat, 
k:ıt ~any11l'd:lllı. Binlı'ıı :ır

k:ınıd3. ıııii~:ıfiriınin . "~ini 
dııydııın. 

.Nı•dir o ... fzz..ı ne ya
J>ı.nı ı ' tm!. diyordu. Hı•>'l'l'an, 
ıa ':ı~. ~iııir lıulır:Hıı i~iııdt• 
o.la k:ıpı~ını kapatmayı u
ııutııııı ~ tııın. Urıurı o Lir oıla
d:ııı •:ık tığını da dıı~ ııı·tdıııı. 
l\urkıı vı• hı·yı·<·:uıd:rn kal 
lıiııı ·' u' asıuı :-;iikı·t·ı·k. p:ır 
ı: :ıla.' :tl':ık gibi alıy11rdıı. .. 

. ....:·ı~kııılık 'l.l1 kflıııı .""il 
ıııi:--ıi lıiı· lıir :'I'\' de0·il) de• . . . .. ~ 

diııı. 'l'ı·krn r o ipi diıııdı·tı 

:ltı' ı•rdiııl. :\1 ibafiriııı lıirılı·n 
lıir t;ığlık kop:ııdı. 

- .\ ... A ... Hıı :-nlıunln ip. 
\~ lt~. bağırma. ::;eıini ı:ık:ır

ıııa. :;:Prıi iildıtriiriinı) diyP 
iizl'rinc atıldım. Fakat i~eı. 

clPn fırladı. hcınC'ıı sokuk 
k:ıpısıııı :ıçtı .. ll!!ylordı ... 

Yt·tiı'in! .. 
1 • • 1 ıfl 
~tr. :-mıra polıs ı•r r. 

di. hftdis<· anla:--ıldi. JJıır; 
• • ;ı 1 

ıııeydnııa ~ıktı, yaka.laııu'.1 
tPvkif edildiııı hur:wa Ç1 

rlluiııı... . 
Ba~k:ın: 
11 1 • J. ı. \ ~ 

- C {l ut ili': l ı~ l'l't'n , 

~:ıu:.ı cltiııdii: 

1 l~l\ el doS\' a ıııd:ı!O 
• 1 

hıt \'~lr:tkal:ınnı, lıaıırlıl• ·, 
kilrnt l'' r:tkını. •>ulis ft' 

r ·rı 
l,c.> ini. sor:S-u hfıkiRıli~1 

diıılerıilı·n ~~lıitlerin if~ıde . o 
rini, ::ıorğu lıftkiın!iğiııiıı "

1 

tahkikat aı;ılına kanuııı 1 p 
parnıtık izi \'uhe.,iniıı rı1 1 . \ 
nmu rıkuyunıız, erııriııt 

eli .. 
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(ULUS SESİ ) ,. ________ , 
Zehirli 

Gazlar .. 
\:-------1 

Midyat icra 
memurluğundan 
L\fidy~t1i ~lurnt oğlu 
Ahdulehade 15/ n1art/ 
3'2t' tarihli senet nıuci
bince ez<rayri tesvivc ..... . 
elli altın lira itasına 
borçlu ~1idyatın Oer-Yazan• Or tn Okul Tubiy<' iiğr<'tmeni 

' • s.·dad Ycsugc~· . kup köyünden Savıni 

- 27 - ı ~1ura t oğ·l u İsa ya teh-
. liğ edilnıek üzre çıka-

Buda 11111,·afik lıir rn·tiı·ı· 
rıla n ödcnıe en1ri nnı-

mn ileyhin nıahnlli ika~ 

Cizre kaymakam
lığından 

C'izrP ZC'Tik vt> Barı ka
yıkl:lr miirnri~·c rtıtiıııi kali 
ihale tarihiııdun itiLan·ıı mali 
M:ıyıs 987 son g-iiniiıw kadar 
yirmi g·iin uıüddPtl" aı; ık art
tırrııaya (,'ık:mlmı~tır. JtıalP 
günü lu Jlaziraıı ~37 gilııii
ıw mii::-;adil' (' ttnı<l gilııü ya. 
µ1lae:lktır. T:ıliplrriıı Oiırr• 

kayuıa k:ıınl iğıııa 111iir:ıı·aa1 

lan ili1n olunur. 

10/ l~/14/ lli 

Pakat havadaki okjjeıı 
~''k azalır::;n 1111 i,· i siiztr•'Ç
~"r lıil11 icsiı siz !~alırlar.' ve 
1 ıısan zl'\ıirli gazd:m değil 
11k~ijPnsiılikten ülilr. 

\'Ndik t rtı ~oııra gaz odnlan 
ili son ıııııa~· 111u; yapılır. Mas
kPyi h<'r zaman takaeak olan 
adaın iı; içe yapılıııı~ gaı o
ıla~ına !!İn) r İ<· odanın hic· 

nıeti nıeçhul olduğu- ----------

· 'Hzğ11t;ln ht·r iki ta-:afı 
kapalı. iı:i çinko kahlı :--an
dtklarda muhafaza edilir. 
hulundukları ycrıll' rutubrt 
~~ıııaınalıdır. ,:e h:ırarPt 10, 
"-i.l arasıııda lnıluıımalıdır. 

Gögde: 
Üögd .. dı· ınühiın k1~11n-

lar,ı. 1 •.• ı· G ·r ·ltı >tmm ır. az geçı -
1?"'· bir cisim olııwlıdır. Lag
tık. deı i \'eya kuma~t:m ya . 
fltlır. I3u güo·dc kıs1111111 inti
~<tp eclPrkı' n'='ıncınlekd dahi
lıııae hulun:rnları tercih et
ınek lazımdır. \ 'ünkü ınuha
l'el 

't' esmısında memlrket 
rl·1ı ·1· .. · ıı ındı• bulımın:ty:m gog-
111· t .ı 'k' k · ı k'l lı' . l'uaıı·ı ı · o ım., · ı ır 

ış olur. · 

<liigdeniıı ıfo krııdinc gö
tı· 

1 
ınuaycne i yardır. Her 

•aııki bir ııır.~kı' g<;gde::;ini 
alıp takmak hil: lıir \'akıt 
ga 1.a kar\ı konı\':rnıaı . Ko-
rtı,. ı . · • • • • · auılınesı ıçnı şu n~uaye-
llcıl 'n.lc:n ''<'Çnıi~ ölma ı la-
?.ı ö .. 

Uıdır . Kmııa:-. vırtık. soluk \·a • . 
j,' rnaıı, kt• ik olmamalıdır. 
'·°"{•r l . l · t ~ ı Pti•Jı• ıı yapı mı~ ı.e 

lt· ' ' f' tı\'3 karı:ı muka\'im 
Q)ı • ... 
u nalıdır. Tuzlu :;u ile· mu 
ttı~ıfl ı:lliliı . " n•ngi "'olına 

tnahdır 

Gaz Muayenesi: 
11 1'nhıadau ,,aııılınıı-;. kafa 
~(, • • t • 

a •;rınl· takılar:ık altından 
~~onyak St>vk ı·llilir. Eğt!r 
ugtlrdı• dı•lik \'ar jı:;e kuına

~;~ı cinsine siiriilıııiiı;; olan 

1 cın LPsirilı\ kaç:m nokt~ı
•tda kırınızı IPk.eler köralür. 

... . . 
pt·n~erca. i yuklıır. ,.,) kii~iik 

bir kapı ile dı~ odaya nıcr
bnttıır. iç oıl.ıy:ı. ~ok ke!if 
beyaz ::-:ulp gazı . evk edilir. 

ndan tebliğsiz iade 
e<lilnlistir. Alacaklının . 
telebi üzerine kevfi-
yetin ilnnen tebliğine 
karar veril<nis oldu-Eğer mn.RkP temamile ad:ı- • 
ğundan ilan gününden mırı yliziinı\ yapı~mış İ:->l'. 

daha 11v,·t>ldPH de ıınwyeııe 

edi\C'rC'k sağfarnlığ'ı :mla::>ıl 
itibaren bir ;:ıy içinde 
gelİJl itiraz etnıez icra 

nııs olan süzgP~tPn <lı· gaz . , 
gu~miyrerği i~iıı maskC'li ve ıf las kanununun 
ndam hiç. l.ıir rahatsızlık his ! 24. üncü nıaddesinde 
etm(·z. Fakat m: .. sk(_• tema· vaztlı olduo·u üzre İc-
milc yüze 11\'nıamı~ i~c kc- • • ~ k I 
narla;mdaıı ·kaçıracnğı için ra nı n gen hıra ı nıa-
göıler yaşarır. Bu maske sı için a İt olduğu nıa h
ile gazlı sahalarda clo\a~mak keıııeden veva ten1YİZ-
kahil olmaz. l ) · ı· · ı (en ve va uıt tet i ı { 

Hf•r sun)tle nıatluua ıııu

y:ıfik olarak ıııa~kııııiıı mu
hafazası ıl:t <;ok ıııiihiıııdir. 

-Sonu Var-

Mardin Vakıflar 
Ojrektörlüğünden 

nıerciin~\en bir kar<lr 
getirnıedikçe icranın 

devanı edeceğ·i ve bu 
nıüddet içinde borcu
nu ödenıczse 74 üncü 
n1addeye göre ha psen 
tazvik edileceği öden1e .,, 
eınrinin tehliğ· 111al~a-
n11na kayinı olınnk 
üzre i ltuı olunur. 

Mahkeme Başki-
' 
1 tabetinden: 

Yüzbaşı <Hü Salih Der
viş Ali vakfınm boşkalao 
tcvliyetine gümrtik. vez
nedarı Sait Turban talip
tir. irntchaııi alelusul yt.!

niden yapılacagındaıı bir 1 

ay müddctie ilan olunur. · 
Bu hususta bir diyecegi 
olanlarm evkaf direktörlü 
güne muraoaatları ilan 
olunur. 

~1üddei ~1ardin Ev
kaf dairesinin n1iid
dei aleyh ~ıardinli 
Köıııilli oğullarından 
Hıdır ve Süleyn1an 

n levhi ne Ca nlİ i kchir ., 

Hanıan1ının iki sülü
sünün vakıf olduğu-

na karar verilnıesi 
hakkında Alardin hu-
kuk n1ahken1esinde 
ika ıne eyledigi da va
nın redine dair verilen 
U/ 4/937 sa yılı hüknıün 
ten1yizcn tetkiki Ev
kaf dniresi tarafın-

dan isteniln1iş ve 
müddei alevhlerden 
SüleYnıa nu1 hududu 
nıilli haricinde oldu
ğundan bahisle gerek 

hüknıü nıutazanınıın 

ilanı ve gerekse teı11-
yiz istida sureti bila 

tebliğ iade edilmiştir. 
nıun1aileyh Süleyınan 
sureti dava tekrar
dan ye bu iki sülüsün 
vakıf olduğ·unun ileri 
sürüldüğü nıl'alinden 
iha ret olan nıezkür 
tenıyiz istidasına kar
şı virnıi gün nıüddet 

1 içi;1de cevap vt:rildigi 
takdirde evrakın tcın
yİz nıahken1t'sine sevk 
~dileceği ilan olunur. 
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Mardin 
icra dairesinden 

~1ardin cabuk nı~-
~ 

ha ilesi ne.len ı\lelek oğ

lu t~vfık ile h<lziııe · 

arasındn ş~•yi'an nıüş
terek ve venı ini e\'
velce Usi Amsih ha
len hcızincni n yesari 
e\'velcc C!cci Usi el- 1 

yevnı Yusuf ve ibra- 1 

hiın arkası erıncni 1 
ka tol i k kil isesi ni n va-
1< ı f haneleri cephesi 
vol ile ı11ah<lut i:i lira 
kiyınetli hir hap ha
nenin s:ıtıln1nsile şu
yuunun kaltlınln1ası . 

;1~1 nıahkenıcce kar:ır 1 
\'erilıni~ olduğundan 
arttırn1Hya çıkarıldL 
Birinci şatış ~O/ i/O:~i 
<>·ünü saat 11 de ı\lar-,...,. 

din icra c.kıiresinue / 
yapılacaktır. İşbu art-

1 

t 1 rı Jla ·~·ü 11 Ü nelen i[~l Y-'., '~ .; 

ri nıenkule tHkdir cdi 
dilen kivn1rti11°o70sİ· 

w • 

ni hulnıadı,t?;ı takdir-
de satıs ı:ı ~·ün daha 

~ • > 

tenıdit olunacak ve 
fı x/ 0:{/ p;iinii ayni sa. 
atte y[:pılacnktır· 
~iüzn yede şa rtnct nıesi 
her l<e in o-öre hi hncsi . ..., 
İl,'İn ııı gün n1üddetle 

. icradn aç!kl11·. i\1nsa
rif \'e dellHliye ınüş
tcriye ait olınnk \'e 
nıüzavedeve istirak . "' . 
t·dilınek İ<;İn °o /,:)de-
po nk~:esi11i peşinen 
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Mar~in Nafia Mü~ürlüğün~en 
l - Eks iltıııf·~· ı· konnLııı ' lı!lirl<:r. 

İ:;-: ('izre · ı\ndi,· ı·r arasında

ki ))ı·~t köprii::.iirıiirı iıı:;-:ıalı 

'"' tPmirntı 
Kt·~if heılı·li j();~:> lira ()~ 

kıırıı:::ıtır. 

~ - Bu İ!;''' ait ~artıı:rnw
lı·r 'ı' ı'\T:tk ~ııııl:ırdır. 

.ı\ - Ek:-ilt nıe ... artnaııw::i • 
H - ,\lnl.;a,·Pll'ııanw 
< • - lfa~·ııulırlık i~Jııı i g·p. 

ıwl .... arlıı:ııııP~İ 
1 ı · Ft>ıııı i ~:ı rl ııa nw 
E - Kl'::;-İI \'I' t;ılılili fi:ıt 

F -- J 'rojl' 
İ:-tı·yrııll'rirı hu ~artnaıııı·· 

:~ - Ebiltııw M:ın..liıı ~a. 

fi:ı tlnir<'~ind<' tl'\wkkiil <·dc
""k koııı: ~.,·orı u ıııa h:sus ına
rifrt iylf' 7 / 1 razir:ııı/!l3i tari
lıiııdl'n itilrnrı·ıı virıııi o·iin . '"' 
~ 1 11 11 :ı l<'ra kılııı:waktır. 

... l~k~illııu· aı;ık olarak 
~·:qııl:ıı·aktır. 1 

:ı Eksiltııı r·~·c· girı-lıilıııf'k 

iı: iıı i. 1 t>ldilı·rin fi7:2 lira fi4 
kıırııı;- ıııtı\':ıkk:ıt tf•ıııinat 
,. l'rıııı·,· l lıuııdan lı~~k~ı {·hli· 
~ ı·t lıP l~l'~İ \'ı• Tiı"<trt't tıda. 

:--ıııtla ıııııka.'·.,·l'l lıuluııduğ'u. 

na daiı·P H:37 sı·ıw::-;iııı· mah-
sn: Tiı·:.ırPt 'ı· :-t>ıı'at vcs; . din ~afia d:ıirıi,iııde giirı· . ! 
ka..-ı ilırnl'. ı·t ın ·:'i laziıııllır. 

leı i vı· ı·,·raki fı·nni~·f'~· i M:lr-

verınek suretile alı 
cıların ınezkür vnkıt
larda icra dairesine 
nıüracaat evlenıeleri 
iltuı olunur. 

fi - llıı lıı:sııs hakkmıla 

daha f:ızl:ı rnalfıınfit almak 
i::;tı·~·ı·nlı•rin Mardin Nafia 
dairl'!_:İJH' ıııliracaat ı>tnwlt•ri 

ilan olunur. 
10/12/14/lG 

A boııe ve IJAO 
şartları _ . .._.... 

'l'llrkiye 
için 

Altı aylığı :~i"ıO 

.ıoJ 
Seneliğ'! l;f)O 1"' 

İlanın heher satırın~~ 
(10) kuruş alınır. \~ı· 
neşrinden mesuliyet 
bul edilmez. 

fHiııii geçen nushıııır 
1 O kuru~tıır 


