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~olonya kıtaatı, Çekoslovak-
, ~daki yerlerini işğal ettiler .. 

IIariciye Vekilimiz 'Almanlar, Südet mıntaka-
Cenevreden döndü larını işğale devam 

ıı Ank 
«ıali . ara 2 ( A A ) d • 1 

" 'l'e\'f~~~.Ye~iJi~iz .Bay e 1 yor ar 
lle"'red uştu Aras Ce- Saylavlarımız ~<hılllU e~ l s ta n b u ı 'a 

/ Ştur, 

azarlıksız 
satış 

ibra, ıstan~ul ve 
lzmir~e 

atb k 1 a haşlandı 
~\' A.nkara 2 

"elce k (A. A.) ·-
sbit ararname ile 

İktisat Vekili 

ŞA KİR KESE BİR 

Aııkara :? (Hadyo) -
Bütün Polonya g-azctelni 

1 
Polonyaoın t(•kliflPri ('t
rafında yazılar yaznıakt:ı, 

bütün Polonya uayram 
yapmaktaaır. Hariciye na
zırı \'Crdigi nutukta (·z
cümle :;.unları söylemiştir: 

"Harlı ~onu cJc,·l<•th•ri 
büyük lıir imtilıarı geı;ir

nıişlerclir. 1 Teşrini e\'\'Cl 
günü çok mühim l>ir ha
diseye şalı i d olnıu~, 

eski Polonya toprakları 
ana vatana a velet etmiş

tır. 

Ve · ı 'ddeı 1 fln olunan •at erıe 

Evvelki gün bir Mil'et
ler Cemiyeti bütün düu

---------ı yayı idare etmek sevda-

li ışıarın 1 Pazarlık.sız 
haren a bu günden 

lll Ve t Ankara, İstan
e başı znıirde tatbiki

lı·t· anınıştır. 
1\ ısad 

llharrir· . Vekili bir 
Yanatt •rnıze verdigi 

er Şehir~ tedricen di
et bu .. erde ve niha-
er tu~~.? Türkiyede 
'lışı a u Perakende 
~ldırııa.~ d __ a Pazarlığın 
•ştir. agını söyle-

Uşşak 

Şehr fa~rihsı 
Uşak (A.A.) - Şe

ker fabrıkrsı bu a
yın beşinde 111utad 
şeker pancarı aln1a. 
ya başlayacaktır. 

ıma~ istasyonu Bu civar köyleri 
bütün nahiye halkı-

1\nka · · k" 1 b' ~th ta 2 A. A. _ nın ıştıra ıy e ır 
''tah · 

tas Ş1111endüfer . tören yapnuşlardır. 
letif <>nu bu gün ) ilk pancar vağonu 
r. llleye açılmış- Uşaka vasil olnıuş-

tur. 

smda idi. Dün Munihte 
bir konferans tonplanmış. 
tJ. Bu gün Polonya top
aklan ana vatana ka
vu~muştur. 

Polonya topraklarının 
aııa vatana a.vcleti hakiki 
bir zafer degildir. Polonya 
vat:ındaşlarıııın tahakkuk 
ettirdikleri bır vazifedir. 

Ankara 2 Radyo: 
Çekoslovakya ka
binesi dün Cun1hur 
reisi Beneşin riya
setinde toplann11ş 
Polonya ekalliyet
leri ile meskun bu
lunan nııntakanın 
Polonyaya terki 
hakkındaki oltoma. 

ton1u tatkik etn1iş 
bu günkü vaziyet 
ve hadisatı göz 
önünde buludura
rak bu teklifleri 
kabul etnıek zaru
retinde ka 1 nııştır. 

Poloııya kıtaatı 
hu gün rnıntn lnda
rını işgale bcışla
mıştır. 

Ankara 2 Radyo: 
Alnıan kıtaatı bu 
gün Çek hududu 
üzerindeki Boham-
ya dağlarının cenu-

Saylavlarım ızd an 
Bay Edip Kemal Erğin 
ile Bay Abdurrazzak 
Şatana e' elki gün ak-

Ab<larruak Şatana 

şam üzeri Diyarbakır 

yoliyle t~tanbuldan şeh
rimize gelmişlerdir. 

bunda ki araziyi iş- ~fayın sayla,•larımı-
ğal etmiş, Çek or- za boş geldiııiz deriz. 

dularının garnizon
) a r ı na i a d e l e ri 
için tedbirler alın- Beneşin istifası 
mıştır. Ankara 2 Radyo: 

Garda n1evkuf bu- Çek Cun1hur reisi 
lunan Alnıanlar tah Beneş cenub hava-

• 
liye edilmişlerdir. lisine beş vali tayin 
Diger n1evkuf Al- etnıiştir. 
nıanlar da bir kaç Beneşin istifa ha
güne kadar tahli- berlcri tekzib edil
ye edileceklerdir. 1 n1ektedir .. 

Diğer Radyo ve Telgraf 

Haberlerimiz iç sayfada 
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HAT 
üktü~c§l<dlô (b)ür ©l<dlnm 

ı Rc§l<dly©--
ı1--- H c§l {b>~ IF o~ lr ö (i1(il ,_ 

200 bin 
lira ser-

Filistin T ethişcileri. 
Kudüs'le Cidde arasındaki Deınıt ~ 

1 ' 

mayeıı 

B~r şirket 

kuruldu 

Hatay madenleri 
işletilecek 

Ankara 2 (Radyo) - \'İrket Hatayın maucnleri-
Hatayda lkti::;at Müsl~arı- ni i~lctecck. bahçeli evler 
nın ba11 kanlı~ında bir top- yapacak \'C daha l>ir çok 
Jantı yapılmış, bu topl:.ın- ikti::ıadi i:;-lcr lıa~aracaktır. 
tıya Hata~ m tüccarları <;~- Şirketin sc·rınaye::;i 200 Lin 
gırılmıştır. Yapılan konuş Türk lirasıdır. Bu i~ için 
malarda Hatayda. bir i~ yctli ki~ilik IJir koıııi::;yon 

anonim şirketi adiyle bir kurulnıu~t ur. 

~irket kurulmuştur. Bu 1 

S EHİR ve 
~ 

.i L Ç E 
il A /J /;;~ il L /:.,' ,_'f İ 

Orta Avrupa ~ev

letlerinin al~ı~ları 

te~Dirler 1 

1 
Ankarn 2 A.- A. - 1 

Son günlerdeki va-
ziyet dolay1.:>!le as

keri, ihtiyati tedbir
ler a ln11ş olan hü
klın1etler bu tedbir
leri kaldırmnğa baş. 
Ja n11sla rdır· 

~ 

yolunu tahrip ettiier 
6f 

Ank:lra 2 (Radyo) - bir istati~tigc göre 1 ~ 
Kudü:s ile ( id<lc ara~m<la- ]filden bu •rünc k::ıd:tl 

ı::ı 6 ~ 
ki Şimali Filistin de telg- diis lıacliselcrimlc S3. JJll 
raf ve telefon muhabcre- J ölmii~ 92ü ki~i yM·

1 ~ 
1 "rİ kesilmi~tir. En l>ii~ ük mıştır. Ölenlerin ü4? .~~ 
Lir dPmir yolu Araı' ÇC'- rap, 160 ı Yatıudı ."'ıvr 
teleri tarafır.dan dinamit- İngiliz diğerleri uitıı1 •1 

le atılını~tır. Xeşir ohm 

<ÇÜ ifil CI cJJ ©l fP> © g1 
Har(b)ü 

Japonlar zehirli gaz kullaniyorls! 

';;;o ,, 

lngiliz ve Alman 
hükümetleri 

Ankara 2 R9tı, 
1 (1~ 1 

Hankodan n 1 J 
haberlere göre~· ~ 
ponlar bütün ~. 
helerde n1a ruz. 11 ,, . 

Sümer Tiyatrosu Biri birlerile harbetmiye
Bu gece ilk tenısilini veriyor ceklerine dair bir anlaşma 

dılda rı nıu ·on r t 

nıu ka venıet ).::~ 
ı . ~ 

sında zehir ı · 
kullanıncık n1e'1 1 

ri yetinde ka l111ıŞ 
Sabik Darülbedavi Sanatkarlarından _, 

imzaladılar 
«Bir nıillet uyaniyor» yerli filinınin knh- A A 

Ankara 2 . . - ı 
raınanlarından Atıf Yahya kaptanın~ ida- İno·iliz Başvekili ile 

dır. 

lstau~ul~a~i li~ Maçları resi altındcıki Sünıer tiyatro heyeti dün Hi.;ler, l\lunihte iki 
şehriınize gelnıiştir. ı ı 1· b" · b" ı <.eve ın ırı ır e- Ankara :2 l~adyo yenmiştir. 

l~iyatro heyeti şehrin1i:1.de bir hafta ' rile bir daha harb bu gün Ankara ve İstanbulJn '! .~;.ı 
kada~ kalac~k ve Urf aya gidecektir. ctiniyccegi \'e ara- İstanbulda yapılan , narbahçe, Be~; ı 

la rı nda çıkacak i h- ·ı · berabere k;:l 1111 ş 
lh{ ınaçlarında mu- d . 

tilafları nıüzcıkere h f ~ ır. J Necati Şatana 
sureti le halledecek- a ız - guneş nla· Ankara ~ ~~ 

Şehrinıiı Ziraat bankası nıukayyidi ferine dair bir nr- ç1nda mühafız gü- 3 h afta dev.1111
1
, 

Necati Şata na teı:fian ~laraş Ziraat ban- l asnuı inızalanıış- 1 cü 4 - sıfır galip gel- cek olan :ıt y~ır t 
kası Muhasipliğine tayin edilnıiştir. Yeni la~dır· j nıiş, gençler birJiği 1 rına bugün sıı:., 
ödevinde başarılar dileriz. c J galata sarayı 3-2 te başlanac~k 

ka 
lıt, 
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l\Jlardinde Mardin Hukuk Mardin Tapu dairesinden 
A Mahkemesinden Sait oğulları ilyas 

t\1'1} k hJ h ~!ahiye 450 kuruş ve fehminin evinin \' aca e i ayvan nafakanın müddi a- altında bulunan dük-Ser • · ley l\lardinde n1u- kanını yıkarak ifra-
gısınin proğraffil kim Raşidili Ası oğ- zan iki dükan inşa 

"- ..... 1( lu Ası<lan bittahsil ettigindenveayrıay-
•s .. ak Şub · k ·d· ·ı d · d' · d esı : arısı ı ıye verı n1e- rı a senet ıste ıgın en 

zetenin çıktığı gü
nün ferdasından iti-
haren onuncu güı ü 
saat onbirde mahal
linde bulunacak 111e. 
ınura alakadar o
lanların ellerindeki 

.... Serr•ile · · • '1 d. S lh il b ·ııl~ ti •• re ıştırak edecek kısrakların müs~ccel sıne n ar ın u ötürü maha en a- avrakı nıüsbireleri-
a huk·· ı ı k Yğırlura unıet veya eşhasa ait. miisı>cceı damız- 1 hu <U n1ahkeme- kılrnak üzre keşfine le n1ur acaa t etme-
>~ır. Biriı~~ hasıl. ~iması ve pedigrileri bulunması ı since 20 / 8 / 938 <YÜn 2'İdileceginden ga- leri ilan olunur. 

Uncu .cı ve ıkmc\ mükflfat 4 - 10 üçiincü ~ ~ ô ...., 
tnükar· t · ' ve 39o/v00 sa vıda ka-~nr ·l ı~e daha ya~lı kısraklara. verilir. ... . w 

... ecıu · rarverıln1işvemüd-
en kisraklar için 16 wU· di a1evhin ikanıet 
k.tUat "Vardır. . .; h 

yerı n1ec ul bulun-
--.l!._iikttfatın Xı~v' i Müküfatm ~fıkd:m nıası hasebiyle ila-
~irieci )lükftfat 
•kinci 

7f> X 1 _ 75 nen tebliğat ifası 
a vrıca karar altına 
alınıış olduğundan 

n1ed<un1un ilan ta-

Üçüncü -
fiü x :? - 100 
40 x 3 - 120 
30 x 10 = 300 Düruuncü Mükafat 

~' 'l' 
ay Şubesi: 5u5 rihin<len itibaren 

" 
karı \;erğilere 6 avlıkdan 3 5 vasın:ı kadar olan l ara • , . . 
ır. P tayları girer bunların miisccel olmalarıı. 

•b.ı .. 
01'11 llan sal kan arap taylarına 

16 hıUk ı\lat verilir. 

Mükafatın Mıkdnr 

Birinci AHikafot 

lkincu 

Oçuncu 

Döruu.1cü -

75 

50 

40 

x 

x 

x 

1 = 75 

9 - 100 ... 

3- 120 

birny içindt> kanuni 
yollarına nıuracaat 
etn1ediği takdirde 
hükn1ün katileşece
gi ilan olunur· 

' Vurtdaş! 

Kaça~çı vatan 
Hayini~ir 

Midyat Asliye Mahkemesinden 
l\iidyatın ışıklar 

nıahalJesinden Yu-
suf n1elke ha nö ve 
kızı peyruze vekil
leri İshak kaya ta
rafından ~lidvatın .., 

ayni ınuhallesinden 
rahib 111elke kas ci
cö oğlu yusuf ve şa
bö kas circö oğlu 
turna aleyhine ika
n1e eyledigi alacak 
ve tazminat dava
sının icra kılınan 
n1 u h a k e 111 e sinde 
nı ü d d eialeyhlerin 
nıahallı ikametleri
nin mechul bulun-

! duğu davetiyelerine 

bağh mahallesi mü
tenıetlerinin ilmu
haberi ve mübaşi
rin şerhinden anla
şılmış olnıakla nam
larına ilanen tebli
ğa t ifasına ve duruş
nıanın 1/11/938 salı 
gününe talikine ka
rar verilnıiş oldu
ğundan nıüddei
aleyhlerin o günde 
bizzat veva vekil 

" 
göndern1e d iki e ı: i 
takdirde ğıyapların
da duruşnıa]arının 
icra kılınacağı ilan 
olunur. 

25 x 10 - 250 
545 Mardın defterdarlığından 

Muhaır.men bedeli 

iştirak 
Sıra ~o_ Mevkii Cinai Kimden metriik oldaiu Lira Ku - -

Hane --
1 Çabuk lllo hişmi 11 00 

,, 
Harabe hane 

,, 

" 
" 
" 
" Dükkan 

Culha <lükkfini 

Hane 

2 
" 

4 " C:ımii kebir Hane 
Yeni kapu ,, 

ı·ıt> a 
' 'Hi 
f, t r "enen· 
, ~Pile!, ın Eergi:sinue birinci cre}en hayvan 

nC"i ~rde • . o 
11 Ol:ırak R an.rak ıkinci üçüncü <liirdüncü ve 

ll.ıUddetj rrasıle nıiik4:ifat landmlır ve Lir ha-
1 

1·lYatında e. scr(J'İ''C i:-;tı· rak edelıilir ' ~ •• o .ı • • 

ha arı. lara . . . 8 
r. ~·va0 ı; ışt ırak etme!: üzere hazırlanmak da 9 ıı 'k ara. 8 . , 

liı h ı ·j n ergıJcr UC ıniikfLfat verilemez ı.•arlŞ· J 0 
".,;fle k d . ,J 

". ayva.01 a nr bır müddet eV\·el uzakla:'mış 11 \;tı ar sc · • 
.. rgıtle kazandıkları takdirde ruükfıfat " v, 12 Latifiye 
· ııuk"af· ı.~ c ıı \ı at k '> •;ıeyu a 
, · Qşınaa azaııan hay, anın sahibi havvan 14 ı ~tn satın 1 ~ ~ Me~kin ,, 

. rıt 1 İşse nı .. k. ~ arak kendi elinde talim Ye ter-
,ı t h,llp lın\'tit u afatın nısfı havvauı kendi elinde Mevkii cinsi kiınt.lcn metruk olduğu ve bir senelik muhammen icar bedeli ya-
; I~ JEi rr • ene diırcr f .ı • ı· ı.· d' ' ' . h b ı· .h. ,, . 'b • l')C!lireıı . 

1 
• ~ nı..., ıua ta ıuı vı~ teruıye e ıp zıh IJazineve ait mclıani ~38 mali yılına ma. su en tes ırn tarı ınuen ıtı aren 

ıŞI' n :V enı Sahibine Yerilir. Haziran 9~9 bit.lavctinc ve ~39 ve 940 mali yılları sonuna kadar rnurur edecek 
15' Sergi k ,· müddetle icara vwcrilını:ık üzre 22 / ,9 / 938 tarihinden itibaren 15 gün nıü<l<.letle 

lı ' ı aJ ıt ve k· ı. l 1) · 13 14 • ılL ırf!~ .. G _ 17 auu muame esı_ - açık arttırmaya konulınuş~ur. . 
' ,ı d lorıu~Nnd / 1.Te~. / 938 günlerınde ' 'eter- İhale 7 Birinci te~rin 938 tarihine müsadif Cum.t günü saat 10 da varıd:ıt 
Jel ~'1 ı.: hayvanı e •8 - rn - 20 /1. Teş /938 tarih- müdürlül'rü odasında yapı]acaktır. Mukavele tanzimi Psas olup ~artnameyi a.n-
r•~ ir. ~ıa, Cuına~~. m~~yene ve puantaj edilir,/21-1 1anrnk ,.~ daha faı.la malumat a!ınak isteyenlerin ihale giinünclen evvel Defterdar-
9t ahı~~l./ Teşc/ 9~unl"r~ ta~m~.fü ve k:ızan_anlar ilanı lığa nlüracaatla!ı ve taliplerin o;0 7,5 muvakaat teminatlariyle ihale gününde ko-
tı(• 1llde teşh' ~.Pazar ~unde kazananlar ser- misyona müracaatları ııau olunur.. 26, 29;9/938 Vl' 3, 6/10/9B8 

fı ır edilır · Teşbır üçün"dür. , -

Ü 
" 7 ,, 

" ,, 

" 

Sait velet ILelkü tavşan 25 00 
Tabi oğltt kas hanna 14 00 
Yusuf bahhi mensur z. fransıze 5 00 
Hanna lige 7 00 
Verdı ve mecit.le lıcn:ıt circis 12 00 
Mıksı Sado gizo 10 00 
deyi boğoz 8 00 
cebrail menazır o 00 
cebbur kızları meryem ve erilye 15 00 
Şikir Yusüf 5 00 
nıalyonlar 11 00 
habbo yuhanna ~cho 11 00 
Ermeni am::;ih vt!lct antun ü 00 
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Mar~in satınalma 
Komisyonun~an 

1 - Sekizinci budud 
tabur ihtiya<'ı olan 200000 

kilo un 20/ 10/938 günü 
saat Dokuzda satın alma 
salonında kapalı 1 zarf 
usulile ekı;iltmeye konmış
tır. 

% - Unun muTakkat 
teminatı 1500 liradır şart
nameler tabur leTaıımın

daa parasız alınabilir. 

3 - tekilf mektup
larını saat 8 de komis
yonda hazır bulundırwak 
üzre 2490 sayılı kanunm 
:!-3 maddeleri istekleri 
dahilindeki vasaikla talip
lerin muracatları ilan olur. 

2-4 

' 
SIJ'a No 

1 
2 
3 
4 
5 
Ü 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 

Mevkii 

Yeni Kapı 
,, 

" 
" 

,, 
,, 

" 
" 

,, 
,, 

" ,, 
" ,, ,, 

,, ,, 
Emin ettin 

" 

" 
" 
" 

mardin defterdarhğından 
Cln•I 

Hane hissesi 

" " 4/jQ Haue hiı 
Hane hissesi 

Kimden mebGk olclap 

Hanna Şeho kızı Fektürc 
Melki kas İlyas 
İbrahim Z. Verdi 
Verdi Circis metfum 

., ,, Şem·un Abo 
,, ,. Bahhadı Teni lıeşi 

,, ,, CP.rcis velet Batuş 
57 /64 sehim hane Hanna Hubeyzuddeyr veresesi 
nisif baoe Yusuf raci Z. Lusiye 

,, ,, bis•e Maran Nesri 
,, ,, 

" " Hane bisl!eai 
57/105 Sehim Dukan 

nisif Hane 

Holiı' .Miho avar 
Amsilı DaYut Bıttı z.ı-~oli 

Hanna Hızır ~alı 

" ,, ,, 

İşo Dolabani verese!i 
Melki Antun haracı 
Lolı .Aınsılı Gülo 

Mensuri köyü 1 67!200 den Kıryo oğlu Cicco namı diğeri Cer-

.Mubaııımcn uedeH 
Lll'a ~ 

5 oo 
8 co 
7 oo 
8 00 

11 oo 
11 00 
15 oo 
18 oO 

5 oo 
12 00 
30 oo 
6 oo 

12 oO 
9 oo 

12 oo 
12 oo 
1 50 

348720 sehim hane cis . 1. 

)(evkii, cinsi, kimden metrt\k olduğu vf! bir senelik icar becleli yukarıda yazılı hazineye ait nıebB11~,. 
ma!i yılına mahsuben tesJim tarihinden Haziran 939 bidayetine ve 939 ve 940 mali yılları soııuo:ı JIJl 
murur edecek müddetle icara verilml'k ilzre 19 /9 /938 gününden itibartın 15 gün müddetle pazarlığa koıııJ ııı 

İhale 4 Birinci Teşrin 938 tarihine müsadif Salı günü saat 10 da Mardin Varidat lfüdürlüğil od~ r 
·ıııı 

yapılacaktır. Taliplerin 0/0 7 ,5 teminatlariyle aıezkfir günde komisyana. ınuracaatları, mukavele tanzı ,pf 
olup daha fazla malumat almak isteyenlerin ~artnameyi almak üzre mezkur gün<len evvl DefterdarJıg'ss 

YURT 
caatları iHin olunwr. 22, 26, 29, / 9 / 938 ve 3/10/9 

DAŞ! 
Türk evinin şe

refli ananesi kiler
dir. 

Kavanoz, kava
noz reçelleri, şişe 
şişe şurupları ohna
yanbir ev, Çocuk· 
suz bir yuva kadar 
tadsızdır. 

Bu güzel ana ne 

mizi yaşatalım. 

Mardin 

Vilayet ~a imi 

Encümen in~en 
1 - Mardin Diyarba~ 

kır yolunun ~ebir i('ine 
tesadilf eden ve Memleket 
hastanesi ilerisinden Nafi
a Garajı önüne kadar 
5019 lira 9(\ kuruş bedeli 
keşifli ~lV.65 metre tu
lundaki Parke kaldırım 

inşaatı 27 /9 /938 tarihin · 
den 8 Tesrini evvel 938 
tarihine kadar 15 gün 
mü~detle aç.ık eksiltmeye 
konulmuştur. 

----------ı 2 - İhalesi 8 Teşrini 

Uus Sesi 
cumhuriyet 

evvel 938 Çarşamba gil· 
nü ııaat 8 te Vilayet En
cümenin de yapılacaktır. 

S - muTakkat temi
natı 382 liradır. 

b 
4 - isteklilt:rden daha 

. fazla maldmat almak iıa yraIDlfl~8 tiyenlerin VilAyeı Enea. 
menivle Mardin Nafia Da-

f evkalade bir şe- ~resit;e müracaat etmeleri 
ılan olunur. J 

kilde çıkacaktır 130/9/938 ve 3, 5, 7/10/38 

- -

Sıra No 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 

11 
12 
13 
14 
15 

Mardin defterdarğılından ~ 
Muhamıııe~ ~ 

lleYkll cın.ı Kimde n metr4k oldap Lira ~ 1 
-- oO 1) 

Me~kin 

" 
,, 

Neemeddin 

" ,, 
., 

" Nccmeddin 
dabbahhaııe 

" ,, 

" ,, 

Hane 

" ,, 
" 

" 
!l 

,, 
,. 
" dükkan 

" Dink 
Hane 
Dükkan 

illo .Mirgo 11 
0 

An tun oğlu circis ayın mülk 16 O 
Davut bıttı 7 oO 
Lolı davut boğoz 11 00 
llyas Şeınun 6 oO 
Mıksı saclo ka \' Uk 14 oO 
Kas tüma oğlu Hanna 18 oO 
Bahbı yusuf gevriye 27 oO 

, Sa<lo Perihan 15 oO 

" ıı 8 oO 

Amsih mağı 
Hamı mağı 

&Iıksı cicco hanna,·ı 
Sado ~immas 
Melki velet kas Amsih 

10 
10 
6 

12 
5 

·u k'. · · k. Q1• ld · be' jllev ·ıı, cınsı, ım<..len metr 1' o uğu ve lıir senelik muhammen ıesr t 

karıda y!lzılı Hazineye ait mebant 938 mali yılına mahsuben tesliın ı:r 
itibaren Haziran 939 bidayetine ve 939 ve 940 mali yılları sonuna k•~ il 
edecek müddetle icare verilıoek üzre 28/9/988 tarihinden itibaren t:J r. 

detle açık :ırttırmaya konlumuştur. ti 
ihale 8 Birinci Teşrin 938 tarihine müsadif Cumartesi günü saat tO 

dat müdilrlil~U odaııncla yapılacaktır. )ıJ 
Mukavele tanıimi esas olup şartııameyi anlamak ve daha faz)a fll:l '' 

mak isteyenlerin ihale gününden cvyel Defterdarhğa miiracaatları 'c ~ 
0;0 7 ,5 muvakkat teminatla riyle ihale gününde komisyona. müracaatları 
nur. 27/,30/938 ,,e 3, 6 9/10/938 

Yurddaş? Kaçacıhk yı 


