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Sayı 1048 

1 Birincfteşrin 1938 
Cun1artesi 

:: ·siY'ASAL GÜNDELiK TÜRK GAZETESİ = . - - . .. -
Sayısı 100 Paradır. 

Kuruıu, yılı ı Alustos 1927 

~Unih anlaşmasının esasları 
~ekler, bu gü·nnderi-·itib8ren Südetlerle 
~eskUn bulunan yerleri boşaltacaklar 
•kosD~vakvanon Japon Hariciye 
·veni ltıudutneuro Nazırı istifa etti 

~liYetıer meselesinin hallinden sonra 
an ve ltalyan hükumetince granti 

edilecektir 
• ~a 30 lA. A.} -

~ ~te taplanan 
l'-'" ran,ıı, h•IUR 
"-"' hG~tlınet ........ , . Wko 1 •'718-

~lıı~ :~~ =-
~9nıaş\ardır: 

f: ~~. k~n et, Stıdetleme 
9tindl'etlerı ı Birin

" ' ~ 'e 1 en iti haren tah
t•' tt : Biriuclteşrine 
~i ed~rnanıara tes-
t klerdir. 
tıl liıo b 111 edil i~ tesisatı tah-

rl lllıyecektır. 
'l'e•lirn 

,~ l>lebıaı 'e tesellüme 
lllakaı t Yapılacak 
'"~t ::da Plebist te 
ı, Al rnek üzre l •· 

illan, Fransız 

•e İtalya murahhaıla
rından mürekkeb bir 
k<tqıi~yo' ~ll ~-
lee,,_kıi~. . 

Çekoılovaky,aoın ye
ni budutlan, fiWuı~- Fır 
:ansız ve Macar, Polon
ya e~eUerl mese
leeioia balliaden sonra 
da Alman ve İtalyan 
bük6metlerince granti 
edilecektir. 

Çemberla~·n, Bitler· 
den bu ıtepun için bu
ıusl bir müllkat. l~ 
miştir. 

Hah hazırdaki bat
hca mütkülleri hallet. . 
mek imk&nlarını a&rat; 
tıracaklardır. 

llussolini 
ltııi~ konferansında ispanyadaki 

gonfütüler işini de konuştu 
ı ilk,, .. , 30 R 

~' ' lva c Hdyo: seler ine de lt·m·-' s · 

111
1 ,YA~ . ~' ~vrkili 1 etmiş ve bütün gö. 

rf ~ bı~ llOl ını Mu nüllülerin geri a im. 
o y~, pıt J - ı -k •n ' un- n1 n s ı uzumunu 

onuQ. . 1 d . 
lhr L~nle1 ar ll mevzuuf>?hs etıu ~ 
"'' aaarbı had" • · ı- t.lrA 

~ 

·Mussolini va Kont 
Ciyano 

Anlta ra 30 Radyo: ., 

Japon h~ı iciye n~~ 
·zarının ordu ile aı a· 
sanı bulnu-1 k teŞeÖ
büsü Altiın ka lıniş, 
ı1azır istifa etn1işt ir. 

Hariciye naiırı

nın bü istif a~inın 

nun doğr ud ' n doğ

' uya 13~ Şv~ l.:alc-te 
rcıptedildiği bil<liril
mekt~öir. 

harİ-

cive nazu ının hu . 
İstıfrı sıntn d i ğt>r de\'-

Mlı 'kt I" ı çok derin esaslara 
uOl11 80 ayn u! ar ıstinad ettiği ,. e 

lt't ler nezdiıı<lt' ft' nn 
~ k isler v. JJ. c <rı - n 

İtalya Hariciy-e Nazı rı 
KONT ClYANO 

Ankara 30 A. A· -
t t 1 1 \' ~ h ş \' k 1 \1 u ~ 
'oli ;, i ile Ha r :ci ye 
N,ı zı , ı Kp •l Ci~·•>no 
\1 ı ,ihtt n :1 ynl.n1~-
h•rdır. 

.- o~oe r Habe_rlerimiz 
IG:Slpıia , 

Çin iş,eri bürosu- zannolun nı: ı k t ; ı dır. 

Hitler- Daladiye 
görüşmesi 

Almı · f ransa arasm~a ~ir 
işfürligi yapılaca't 

Ankara 30 Radyö: 
Fransız başvtkil i 

Da ladive ilk dcı fa ., 
olarHk dün sant l :! 

30 da H tler ve Gö 
r.ing ile temrts et
nıiş, ten1ns p~k se
nıin1i ohnuş• ur. 

Bitler bu göı üş-· 

mede Alrnn n~·n iJt 
Fransa arasında 

bi~ it· .birli&i . tenıiu 

DALA Dl YE 

edi1c c ği ü nidini 
izhar etnıiştir. 



ayfa 2 uı..u• SESi 

11 Aylık ihracatımız 
Lehimize yedi milyonluk 

bir fark var 

;: :zızz:: ~ .. 

ı -· ___.s~e-çm-e~H~ab-e--=-rıe_r_I ln~iSaiıai ·um~I 
Mn J .. lüOü Tütün alacat müesseseler mümes- uuur w 

· AnkaraY3 

Başlıca malları- muk, krom, kuş ye
mızın 1937- 1938 ve n1i, Ye arpndır. Ma-
193ô-19a7 'seneleri a- <len köınlnürü, ke
rasındaki on bira y- rcstcleriınizin bir 
aylık ihracat vazi- evvelki seneye na
yeti tesbit olunn1uş- zaran ihracatı az ot
tur. 1930-1937 vıluıın makla beraber ge-

silleri Egeye 1ittilur taşınıyor rot 

.; 

126,427,000 lira olan lir noktasından e

l\1emleketirnizclen tü-
tün almak için i:_,tanbu

Ia gelen Fransız. Ame
rikan, Alman kompan
yalarına mensup mü
messiller Egeye gitmiş
Ierd ir. 

Yıınanistan tütiin kom-
ihraca tına naza ren hen1n1iyetli bir faz- panıyalarma mensup lıir 
1937-193e vılının ih- lalık arzetmektedir. kaç mütehassıs ela İs 

racatı rı,9 8,000 lira b 
razıasiyle 13:!,415,ooo Karabükte ir sanayi 
Jirayn baliğ oln1uş- . 

:~;~c~~ı:~k.:0~~:~ şehri kuruluyor 
her gün bir n1iktar İstanl?ul~I~ " bulu- - · 

daha artmakta oı- nan şehırcılık mu- Milletler Cemiyeti 
du<,.unu o-östernıek-ı tahnssıs1 Prost. Ka-

İn-giliz teklif:- .. 
· ıerlni kabul 

.. ett; , 

tan bula g~J nıi:;;Ierdir. 
Bunlarda bir ka~~ gün 

sonra Eg<!ye gHlccek
Ierdir. 

Meyve 
Mütehassısları 

lstan~ula gel~iler 

İnhi arlar umtıfl• 1 .\ 

dürlüö ü AnknraY3. {I 

~ 11'\ 
nacaktır. EheI1111 ;1 
göz önünde tutulLl 1 
his-ar memurıarın1 ~ 11 l 
kcn işleı·i Jıa]d~ll~ r 
mum müdüriük uır ' 
jc gazırlamaktnd 1~,, 
kmda. proje Ank ıı· 
gönderilerek nıc111• 

. . ~·ıll 
teriniB teminı 1 

\'e ~ Adı: 
çare bulunacak or l 
şınma işine uaşıan 

Bir Alnın n nıey- tır. 1 rl 2 

ve ıuutahnssısı tet- Topra'· ma~sul ı.I' I~ 
kikat yapınak üzre 1\ 
istanbuJa gelnıiştir. Of 

1
·
81
• 1· JafB rn&~lll 13 

~iu t<t hai~ıs r11evve U 
ol 

ihra c istasyonları- 1, IJU 
n11zı ge!-ecek ,. ıne.v-. l\U f U u 

u .J • J]flfl 
velerinıizin 'ihraç roprnk m:dısu : ~~ 
. . f' . . f ) • • t<'~C , 
şekilleri hakkında ı::ıı H re ml·t· ısı -~i 

tmi§4ir. Hei-.Hğ"c ~,~ ,,~ 
tetkik~1t )'~l)Re;ık- · b 1 , .. 1. · R""ıt tan u ~ı ı~ı ~~ 

tır. 

tedir. rn3f-1933 sene- 1 rabükte tesis ~dile
Jerinin on bir aylık cek olan .~e~1~ın A-. 
ihracatı arasında van proJe~ı~ı :. bu
bir evvelki seneye günlerde .. haz~rla
ncızeran ihracatı ~r: ınnğa ~flşlay~cal{ 
tan nıallannıız tÜ,- ve suratle bitirerek 
tün, kabuklu ve ka· Süınerbanka gön

• . . .• ' . "i'"' ... . 

_Miııetıer ~e~ıiy~ - Yeni Ankcftk R~dyos~ 
tı asanıblesının sı- . . 

buksuz fındık, pa- derecektir . . 

Haftada bir: 

yasi k~mitesi .su_ıh nUn· haftalık: neşı·iyB 
n1 u a h e d e 1 e r. ı n ı n . . _ <. . . . . d, 
cen~iyetfnıuka Yele- . ~- ~. · .l; J t b 't d 'J f 
naıne~in<len ny~ıl- pragramı es ~ e 1 
n1nsı hakkında in- · · 1 

criltere tarafından o 
yapılan teklifi ka-
bul etn1iştir. 

lstan~ul Borsası 
TEKRAR 

AÇILACAI< MI 
İstanbul borsası

nın tekrar açıln1ası 
için İstanhuldan bir 
heyetin Ankarayn 
gideceği haber ahn
n1 ış t ı r. H ü k ti me t 

İstanbul horsacıla
rından ınüteşekkil 

II:tftalık Hadyı> proğ'
ra.nmıı tc.:lıitc memur 
hey'et kararını vermiştir. 

... rı' 
Kısa da] lr:ılı ıı<~ 1 :-. 1 

t~ın ı·ıı ziy~ilc 't .11 ,,, 
(.'Ok olarak pro[lflr",. 
,.c harice rıt>:;riy:tf · 
lacaktır. 

Kadın: - söylesene be herif. Saat gecenin olan bu heyetin tek-
birini çaldı. Şimdiye kadar nerelerde kaldın? lif ini n1üsait ·karsı-

Verilen kura.ra gün• 
neşriyatın yiizde kırk :ıl
tısını A \'rupai muzik viiz-' . 
de riruıi SPkizini ~()z, yiiz-

il· 
Bu lıı\v'ı•t Jı;ıl' 

• 1 
topl:rnt ıl:ırıııa dr\ :ııl 1 . ':ı rck lı:ıftal;J ... lıt\ıı .. , . 

Erkek: - Vallahi. yok karıcığım, Belediyenin larsa İstanbul bor-
ayar saatına demin baktım ~2 bile olmamıstı. 1: sa~sı cıçılaca ktır· 

de yirnıi iki. iııi yerli mu
zik, yiiz<lı> dürdüniiıle teııı
ı:;il tt>Şkİl l'UPCektfr. , . 

prograı,ı iil'.(' ı iııd•' · 
kararlar \erecektir· 

. . 
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IVl~a~rd ..... E -İ n--d-e----~~B~u~A-k-şa-m~~A-ima...;ny~a m.;;:ek~sı-
A l Aliilkc§lıreı !Rc§l<dlyd~u kadanpetroi 
çı acak ehli hayvan ı· s Yeni İstasyonda Tecrübe a ıyor 
ergisinin proğraını Neşriyatı Yapacak Almanyyanın a-
~' I{ lelacele n1ühi111 n1ik-

•srak. Şubesi : Bu Ak~am ve yarın ak- Ayrıi zamanda iki dal- tarda Meksika pet- · 
a\'. Serğiler . . ~am Ankara Radyosu ye. ğ"a üzerinde neşriyat ya- I I 

' ·llların l .. : ı.,.tırak edecek kıBrakların müs~ccel ni istasvonunı1a tecrübe pacak olan istasyon 1G~9 ro u satın a dığı ha-
aYğırıa ıukunıet vt>ya eşhasa ait müsPcccl damız- ber verilrnektedir. 

, 0~t'ttır. Htla~ hasıl olması ,.e pedigrilcri bulunması neş ri yalı yap:ıeaktır. uzuıı ve 31,70 kısa dalğa 
,ı tdUncu·· rıı~~ı . ve ikinei miikftfat 4 _ 10 iiçiincii: üzerinde çalı~acaktır. Sarnıçlı bir ·y· unan 

rııuk r N<.•şriyat:ı. ı:;aat 18 de l . d N 
~' .. 11 L a at i:::ıe daha va~lı kısraklara. vl·rilir. llr e evroç vapo .. 
'c \;;'t•dt e . • başlan·:ıcak ve 23 te ııitıa- Gündüzleridc saat 12,5 

dilen kisraklar iç.in t6 mil• yet verilecektir. tan 13,5 ğa kadar çalışa- runun Hamborga 
;, Ad kafat -vardır. caktır. Yalnız gündiizlcri hareket üzre oldu-

et Tu·· rk ıH ava' kısa dalğa 19,74 te uuıa- j ıu bil<liriımektedir. 
_ Miikafatın Nev' i Mfik:ifatın ~lıkd:ırı bilirsinıiz. 

Biricci Mükafat 
ikinci 
t\ .. ~~ ~ ~ 1~~ Kurumu 

çuncn _ 

1 >iinlüncü Miikftfat 

~ ...... 'l' 
aty Şubesi: 

40 
ôO 

x 3 1 ·)o 
x 10 = s~0 Subesinden 

5U5 . :. 

. An1barın1ızdaki . 
virnıi bin dört \'ÜZ 

r S~r' ·ı · karı gı ere G :ıylıkdaıı 3, 5 y:ı~ına kadar ol:in 
1 ltır. araıı tayları girer hunla.mı uıiisccel . olmaları ~ ~ 

Cizre lludud Taburu Satın Alma 
Koınisyonundan 

1- Cizre Hd. Taburu- ı nü saat 9 da tabur satın 
nun senelik ihtiyacı olan alma salonunda. 
9500 kilo Koyu:ı Sığır 5- Şartnameler para-
K<~çi etine Talip çıkmadı- sız olarak Tabu Levazi-
ğ'ın<lan yeniden kapalı minden alınır. 

,~ ... () . . -
hınan saf kan arap taylaı·ın·a 

yetn1i~ üç kilo buğ-
da"yın 10/ 10/03"' gü
nünde sa tılaca ğın-

zarf usuliyle hangisi daha 5- Eksiltmeye gire- .~. 
ucuz ise satın alınacaktır. cr>kl~rin 2490 No.lu karıu-

~~ ttıUk;\fat verilir. . 
='da n talip ~)anların 

_M_ü_k._ft r_a_t ı_n_1'_I_ı k_<l_:m · te nı inat 1 ar ile b; r~ -

. . 

- - · ber şubemize nıura-75 x 1 .... ~ - - ıu 

··--
Birinci M ükftfat. 

50 x 2 100 
caa t e ylenıcleri ilan 
olunur. 3-4 

İkincu 
\ .. 

2- İlk teminat koyun nun 2 ve 3 üncü madde- :_ 
Etinin 1072 lira 50 kuruş- }erinde yazılı vasikalarla .. 
tur. Sığır etinin 877 lira beraber telif mt>ktuplarını =·.~ 
50 kuruş, keçi etini 975 eksitme saatindan bir ea
liradır. at evvel Tb. satın alma 

3- Eksiltme 8 Birinci komisyonluğuna vermele-
tcşrin 938 Cnmaı tcsi gü- ri ilAn olunur. 

4().; Çuucu 1 j 

1 
x • • '>O 3 - L .. 

28/9/938 ve 1, 5,8 /10/938 

25 
, 

x 10 - 250 
l . 54n .... s 

ergiye d 
2 uhuliye iincti yoktur. 

Bir h 
ay,•an sende yalııız bir SPrgiy iştirak 

'l 
J ' ı)· 

•ır sene . 
ııı·~l'llı~ı .trl. ~ın eergisirıde birinci gC'lcn hayvan 

1 
olarak ancak ikinci üçüncü di>rdüncü ve 

tı:ıu.1 sırasiJp .. kb. . l 
\lc.lt>tj 1 mu· afat landırılır ve IJır ıa-

' y ıayatıncJa e .• , SPrgiye i .. tirak edebilir. 
ha ~trı ,htra i . 
~ !\·arılar· .• t!rak Ptnıel: iizere, hazırlanmakda 

1 
1ki scneak~ergılcr de mükafat verilemez yarış-

1ay a<hr ı · ··.1 1 ti \·aoıar ·. Hr muuı et evvel uzaklaşmış 
tı sergıde kaıarıdıklan takdirde nıükftfat )' 

Ya. lliikfıfat 1 
~ınd·ı 37 ~llıan lı~n· , anın sahibi havvan 

l!trrı· ' satın al· k · · 
t11 

1 ~se ın(iktr. ara · kendi elinde talim ve tc>r-
" (ı b[ivı:t el cltın nı ·fı haV\"U(ll kendi eliudP .. e · 1.1 Ptıe ıl ~ 

~qiteıı . ıgcr ııısfıda talinı \'e terbiye edip 
Yenı c• h"lı· ~ 

, '
1 a ı ınc verilir. 

' ~er · () gı k·ı ,• 
r .. 1.' lG '1~ıt ve kalıul muamelesi 13 - 14 
l.;"'t" - ı / 1 T 
cJc, 0rlugUncte • · eş. / D38 günlerinde ''etcr-
~rı, hay,.atıla -S - Hl - 20 / ı. Teş /938 tarih-
. 2~' Ouıııat: .mu~yeıı.e ve puantaj edilir,/21-

/ı.; 'l' 81 glınlerı taRnifü Ye kazananlar ilan 
lllind • t eşışh( 988 ı 1 :l1~tr güııde kazananlar ser-

ır etlT 1 ır. 'I\~şhir Uçüngdilr. 

Mardi~ Defterdarlığından 
Muhammen bedeli 

Sıra No ~l~- Cln•I Kimden metrek oldata Lira ita 
1 

•) -
3 
4 

5 
G 
7 
8 
9 

10 

11 

12 

Latifi ye 

" 

"· Çab.uk 

" Sehidive . . 
Caıniikebir 

01:-35 sehim hanı! İskcndervc A. kerim 2 00 
41472 ve dükkftn cirC'is barmuş 
hane ve dükkan hissesi nikola ahdulahat şuha 18 
hane hissesi Anısih ilyc laarmuş 15 
ııisif hanenin 288 <len hanna rafail dokmak 5 
14 sehim 
sehim 5 bab dükkan banna muhtar 7..smıi 59 
hi:sscliluükkan haıına anısıh Ataull:ı 25 
Esmer vclcrl yusuf hisseli hane 10 
nbif hane Nasri alhıf z. fcride 7 

47- 54 sehim hane rızkulla mıksı havacı 17 

00 
00 
00 

00 
00 
00 
00 
QO 

" yemeniciler <lükkan bh;sesi mıksı sauo ve hanna ev- 5 00 
lat yakın 

neemeddin nit'if hane geldani kıllcı garbnş 8 00 
verse~i cirı·is ojtlu hanna 

babı sor 248 -504 sehim hane hanna vel(·t yakup 8 GO 

Mevkii, cin:si, kimcl<'n ınetrfik olduğu ve bir senelik mııhamrpen icar bede.li yu
karıda yazılı hazineye ait mebaııi 938 mali yılma uıalısubcrt teslim tarihinden 
Haziran 939 lıiuayctine ve 939 \'C 940 mali yılları fO:rnna kadar murur eJecck 
müddetle icare \'Crilmek üzre 21/9/939 tarihinden itibaren lö ğün müddetle ı:>a~ 
zarlığa konulmuştur. ' 

İhale 6 Birinci Tc~rin 938 tarihine mi.isa<lif perşembe giinü saat 10 da Va
ridat Müdürlıiğ'ü odasında yapılacaktır. :Muka ,·ele tanzimi esas olup şartnameyi 
anlamak ve daha fazla malumat alm:ık istiyenlcrin ihale gününden evvel defter
darlığa ınürac:rntiarı ve taliplerin 0/0 7,5 muvakkat tminatlariylP ihale gününde 
l:onıi:>yona müracaatları ilan olunur. 24, 28/~/938 'e ı, 5/10/938 

1 



iDAREHANESi 
w· >,La' = •• . 'Daire 

Teltraf A..._I 
Mardinde "tnus Sesi" 

Viranşehir $atınalma Kamis;yonundan 
Tahmin bedeli Miktari Tahmin fiyatt 

0/0 7,5 muvakkat 
teminati İhalenin İHALENİN 

ur• ita JtUo Kanlf San Lira karDt Ne•'l Glal Saatı cı •• ı -- 1 

2279S· Ot}· 174000 11 93 1:>59 48 Kapalı 13;10/938 11 Un 
~091 00 281000 1 10 231 82 Açık l4/10/938 9 Ekruek pi~irn.ıesi 

10458 00 63000 16 60 784 85 Kapalı 13/10/988 12 SıA-ır Eti 
1•550 00 60000 84 25 1091 29 ,, ,, ,, ,, 13 Koyt.ın Eti 
18041 00 63000 20 70 978 08 ,, ,, 

" 
,, 14 K~çi Eıi 

5542 80 6200 89 40 415 71 ,, ,, ,. 
" 15 Sadeyağ 

115! 00 16000 7 20 86 40 Açık 14/10/938 10 B•Jlğur 
2296 00 8000 28 70 172 20 • " " 

,, 10 Pirirç 
1809 00 11000 ' 11 90 98 18 ,, • " " 

10 Kuru F .. aulya 
520 29 9400 5 53,5 39 o~ 

" " 
,, ,, 11 Nohut 

520 80 ~401) 6 20 39 06 .. • • ,, 11 Af ercim.ek 
•41> 50 MOO ' 'm S'3 49 ,, • • " 12 Kuru Sojtao 

1368 75 15()00 9 12,5 102 66 
" 

,, ,, ,, 14 Pa~tes 
1980 00 6000 !i3 00 148 tO ,, ,, • " 14 Toz Şeker 

ı "' 76-4 00 4000 19 10 57 30 • " " " .14 Kuru Uıüm 
2885 I 00 4500 ~a 00 178 88 • " 

,, 
" 16 Sabun 

1681 00 1000 23 80 122 38 
" " " • 16 Gaz 

11'8 00 SVJOOô 1 70 ,98 58 . Kapalı 13/10/938 1() Odun . ~ 

Viranoehir~e Mkeri Birlik için 1/8/93!} ~.onu.qe ~adar bir Aeo~lik. ihtiyaçlan olan cin~, miktar, teminat, 
fiyat •e tahmin bedelleri yazılı ~>n sekiz. kalem yiyf'ot:k ve yakacaktan yukrıda gösterildi~i üıre açık ve ka· 
pal_ı olirak ekeiltm.eye konulmu§tur. Eksiltmenin giin ,.e saatleri de ~österilmiş oldu~odao idt~kli olaol;ar 
kae,alı ~arf!arını tayin edilerı giln ve .saate kadar komif'y:Qna vermelerini ve a,çık ekeiltuu•ye iştirak edecek-
lerlo de 0/0 7,5 t~minatlariyle birlikte Viranşebirde Satrnalma kqoıi~yonuna mura~at etmeleri ,e prtoame. 
leqn .de Ji<?misy~>ndan alınınası ilin olunur. 28/9/938 ve \, ~' 8/10/938 

Mardin JJeJterdarlığından Yitik 
Muhammen Bedeli 

-No MeYldl Claü klm~en me~ ol4•i! ~ J['r.I 
1 - Hane Mıksı mıhbo dokmak 16 00 

1 

Uus sesı 
a Latifi ye 

2 
" 

lld bap 
Hane 

8 Tekye Dükkan 

Kasıd Nikola (Un Fabrıkası) 200 

Hazinei maliye 7 

00 

OQ 

Sa~ur r~ştl}ye 'İn

den alnuş olduğun1 
Sabadetnan1eyi ga
yip ettim venisini 
alacCiğ1111da~ eski
sinin Hükn1ü kal· 
ınadığı ilan olu. 
nur. 

cumhuriY ~v 
4 • " " " 

7 f}O 
& • ,, 

" 
,, 7 00 

6 Şebi diye Hane Hanna Loh ha ton 5 00 
'l ŞeY,ulla ,, nircis Maran kızı Habbo 8 00 
8 • " 

Yusüf Circis zigo tıro 11 00 
g· • " 

Mıtran 1Janna 14 00 
10 • ,, Ks.ıs Hanna Banabili 3 00 
11 ,, • Am~ih antun Firr e 8 00 
12 • " Yusuf velet Yakup kirkör 12 00 
ıs Çabuk 

" 
Muri Verdi muşakka 12 00 

14 Yeoikapı ,, Naum veled Cicis allaf 3 50 

Htvkii, cinsi, kimdf>n metrtlk oldııA-11 ,.e bir senelik muhammen icar bedPli 
yukt:rıda yazılı Hazineye ait mP.bani 938 mali yılırıa ma~suben teslim taıilıinden 
itiblten Haziran 989 bidaY.etine, ve 939 ,.e 940 mali yılları ~onuna kadar murur 
edecek müddetle icare verilmek iizre 2~/9/938 tarihınd~n itibaren 15 güu oıfıddet 
le açık arttırmaya konulmuştur. İhale 10 Birinci Teşrin 938 tarihine nıüsadif 
Pazartesi g!lnü saat 10 d\ Varidat MüdUrlU~ü oda~ında y~ılacaktır. 

llbkavı)e tanifmi esas oluP. şartnameyi anlam:1k ve daha f;1ıl'h mıılumat. al 
mak isteyenlerin iliale gilnUnden evvf.l Defteraarlığ3ı DJüracaar lan v~. talipleı in 
1/o 7,5 muv~kkat temfnatlariyle birlikte ihale günüude komipypµa· milr.ıt~t.J~ıı 
ilin olunur. · · :..ı 2$/9/938 ve ı, 6, 8/1099S8 

Yurddaş? ltaçacıhk ygma 
~ 

bayraını 
Fevkalade l>.İ1 
kilde çıkac• 

Birvarmiş 
BiryokmııŞ 

Evvel ~aman içtncf:G 

ÇOK GÜZEL NİHA1f 
KİTABiDiR 

Satlfk l9la l~ı ~ok ·gUzel Hftıl'!1 
Maaallarla dalu bu "kJti hı her 4- ta\'alye ederiz. 

lfe 


