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Qaşbakan Bay Celil Bayar 
4nk·arada 
~nk 
«şveak~al 4 «l~advo» 1 knrava o-el111iş, İs- • 

ı B·l v C .,l"' l - b .aYar · - ... e a bls\·onda Karnutav 
1 tıd ' beraberle- • .. : 
'I' e Dahil" , \T başkanı Ahdulhalık 
~ "e Partı_)e e- ı ı~enqa, ~lareşa l Fe\'-
~ reteri 13,~v ~~.~el 1 zi Çakn1ak, \'ekil-
. l<aya ., ~ uk- ler. ı\lebusl a r, vt' ldi-
1Ye Yek·ı:e Hari- letler ekanı t;•ra-
lı~t.. 1 ı Ba ,, T 
l
'i ll Ar l., · fından kclrşılann11ş-

<l de b as o <luğu t 
u sabah An- 1 ır. 

3~hnan kıtaatı llncü mıntaka yı da 
işğal etti 

·. 

-
Başvekilimiz Bay Celal Bayar 

Alman l~tisat nazırı 
Tür~iyeye gBliyor 

Ankara 4 «Radvo» 
.; 

Aln1an İktisc d Nn-
zırı Be 1ğra tta n şeh
rin1ize doğru hare
ket etn1iştir. 

Hitler 
Südet arazisini 

teftiş etti 

Her Hitler 

Aııkara 4 (Hadyo) Heı: 

Ankara 4 (Radyo) - sızlığ" ıııın bir la.raflı olanıa
İngiliz Başvekili Çem- yneağmı, lıütün memlr.
berlayn Avam kamara- ketler tnrafın<lan yapılma
sında İngiliz-Alamaıı Fı lazım geldiğini söyliyc- I 
münasabatı ve Munih rek siizüıı e son \'erdikten 
konuşması etrafında sonra ıııuhaliflı'rdcn söz · Bitler Almaa kıtatı tara-
izahat vermiş ve Munih alan melm.Jar dünya sül- j fmd~~ ~~ğal. edilen Süd.et 
anlaşma ve mulakatı- lıü ıçin tam lıir barış kon- I :ırazı ., ını tf• ftı\' etmektedır. 
nın tenkide layık olma- gra::-;ının liiziiınünii ve Suv- ! Hitlenn Lıu gün Kırısyaya 
dığmı, biç bir teahhüde yı•tlcr lıirliginiıı bark tu- gitmesi nıuhtamcldir. 
girilmedigini bir pakt t.ulıııaıııası lazım gcltligiııi 
imza edilmedigini söy- \'C lli>ı tler Paktının tehlü
lemiş Hitlcr ile yaptığ·ı kctlt> olduğunu ve tam o
Inülak.atın dostane 'c : Jamayacağını söylemişlcr
hiç bir teahlıüdii intiva dir. 

gitmi~ olsaydık şimdi bir 

eihan harbine girmi~<lik, 

lmndan sonra Ba~vekil 
etmedigini ilAve ~tmiş
tır. 

Hükumet ııamma ıöz naınına. IJir takrir verilmiş, 
söleyenlerdcn bir rnebüs 

1 

IJu takririn gelecek top
da sfülerine ~u cümlelerle lanfıda konu~ulmasına ka-
başlamı:;tır: rar verilmiştir. 

Eminim ki daha ileri ' 



ULtm SESi 

su 
iktisadi hran artiyor 

il ~©\©iV/© ~ 
·--IHI c§l lt»® ır O® ırü O"(D I 

Macar meselesiniu 
müzakeresi IFW©\lfll~©\ = ~uırüy<® 

m lYl©\lh1<®<dl~~ü ' Roına 3 (l~adyo) ı ği konıisyoıı 
Peşte: ~1acar tel- tcısiyle ~ıac~r ~ 
graf ~j,H1s1 Çek hü. 1 seks~ni ını.JZ~ 1 
kuıneti, iki hüln1- etrne<re 1ı~zır 0 

Şam - Bl'ynclmilel Y:lzi
vet tlo!a.vish·le J,sııkalar . . . ' 
para vermekte <lP.vaın e-
diyorlar. Bu yüzden' piya
$ada müthiş bir lıuhran 
ba.,lamıştır. Birçok tiea
rctbaneler iflfı.s teblike~ile 
karşı karşıya bulunmak
tadır. 

Bu meseleye bir çare 
bulmak üzre tUcca:rlar bir 
toplantı yaparak vaziyeti 
müzakere etmişler \'C b:ın
k:ılar tediyat.a b::ışlayın<':ı
ya kadar Muratoryo:n ilftn 
edilmesi için hükfımet neı
<l :nde teşebbüsatta bulun
mnğa karar vermişlerdir. 

Hükumet :Moratoryorn 
ilanını kabul etuwzse bir 
çok ifl:lslar vukua gele
cektir. 

Vatanı Partisi 
toplaniyor 

Pariste Cemil Mardaın 
ile Bone arasındaki müza
kereler ve <lünyanm fcv
kal!de vaziyeti dolayibiyle 
vatani k ü tll' f evkalfule bir 
t0plantıya davet edilecek
tir. Suriyenin her tarafın
dan murahhaslar gelecek 
ve Baş" eıir \Tekili tarafın · 
dan kendilerine BoynPlmi
lcl ve ınualıt>dc yaziyeti 
hakkımJa iıalıat vı•rccek

tir. 

Suriye Meclisi 
Suriye mec1isi adi de\·

re i~fünama .i 7 'I'c~riniev
velde başlayacaktır. içti 
ma için hazırlıklara ba~· 
lanmıştı. Bu tuplantı<l:ı 
yalnız butçeniıı nıüzakcre
~irn.lcn La~ka bir ~ey ko
nuşulrniyacak tır. 

Muahedenin 
tasdik işi 

• 
Milletler Cemiyetinin 

manda altında bulunan 

. h • 

mPmlckatlcrn :ıid i:;-lrri 1 tashih ve ilfı \.'el erin ya· 
tetkike mcnıur ii<;üıı<'Ü ı pılması lfı.zınıgeldiğiııdl'n

koınisyon.~ı topl_a~ı:ır:ık :i'ı- : <lir. Bunlar yapılclıkt:rn 
ransa mıııncı::sılı B. l ol sonra moi'.ktlr iki ıııuahc-

. . d ı· ıt'i ınetın tavın e ece- o·unu bik ırfl ~ 
• • b 

Macar Hüklirt1e 
Bonkunm beyanatım diu- denin tasdiki ıneso)P, i 

Çekoslovakyadaki eıca.1 ~ 
yetleri hakkında veril6~ ı~ 
kararı kafi görmiyor 

lcıni:;;tir. B. Bonkur de- ıı:ızarı dikkate alm:ı<'aktır. 
mi,. tir ki: 

'" - F'ransn. - Suı iye ,.e Bundan sonra li'i istin 
Fransa - Liil..man ıırnahe- ıt1e~elc:-ıinden bahseden B. 
<leleri tetkik etlilıııektedir Pol Bonkur, nıcsul tnil· 

Bunların şimdiye kadar kamların nıe\'ZU yeni ni· 
tasdik edilıneınelcriııe se· ı zaını tetkik l'lınekte ol-

• 
lwb tecrübeler in hunlara 1 duklarını sü~·leıniştir: 
ithalini zaruri kıldığı lını (<.:ruıiantdı) 

Roma im.paratorluğunun yıl~önümü 

Ankara 3 [Radyo] 

1'1 a c a r hüktirnelİ 
Çekoslovakycıda' ki 
ekalliyetlcri için Al-

i n1Dnlarla yaı)ılan 
nıüzakere esn~sın-

Japon Dışbakanlığı 

l ll1 knll~' 
(a a acare' ,1 
leri hakkınd9f.,ı :aa.r 

l " ı.. " r 
len kararı \'1 5;. 'l' 
ınenıiş, tıpk 1 ~· 
ve Po1ony~ ~ 

l . 'b' bJ( vet erı gı ı 

~'erilınesini iste 
tir. . 

~ı Bu hususta · 2 

" Rama 3 [Radyo] 
ikinci I~on1a iınpa
ratorluğunun üçün
cü yıl<lünü111ü 1\lus-., 
solininin lıuzurivle 

Ankara 3 (Radyo) 1 

Japon Hariciye na
zırlığı için gösteri

lecek ııarnzetler ara

sında Ronıa n va el-

z~ıkere]cr bir ~L)' 
Bay Ogranıişin is- · ,., 3 

. · . Mcı car kon115
• ~ . 

ve n1er[lsin1lc kut-
lanınışt1r. 

~1ussol ini nın I ul 
gazileri teftiş ede
rek İspanyn ve sair 
harplerde ölenlerin 
ailelerini aftın ll1H

da)ya]arJa taltif 
etnıistir. • 

Macar 8aşve~ili 
Mussoiiniye te

şekkür etti 
Ronıa 3 (i(ndyo) 

~1 a c a ı· Başvekili 

~lussolir.i ye )''1 zdığ·ı 
bir telgraf ta İta 1-
va nın ~lacar ekal-., 
1 i vet leri nıese lesi ne ... 
o-österdicri alaka(h111 
~ b 

dolayı teşekkürleri-
ni bildirnıistir. • 

tlfası lng1ltcre n-~u- d' d'JeCe 
k 

. na tev ı e ı 
arenetıne tanıa- · ~ 

men ?ihayet ver~1iş ı-PİYA~~ 
ve Çınc karşı şıd- cın.ı 

1 

J!' 
detli bir polet ika ~ 
takibine başlanınış 

., 

çisinin de isnıi geç-
nıekted i r. tar· 

Siimer Tiyatrosu 
Dün al\sanl ErtucYrul ı\1uhsinin ((Cehen-

• ô 

neın» adlı piyesini büyük bir nnıv<ıffaki-
vetle ovnavan Süır1er l'ivatrosu, bu ak-
~ J ~ ~ 

ş·:u11 da (Şirin Teyze) adındındald kah-
kahnh vod\'i1i tenısil edecektir. 

Belediye Meclisii f ev~alads toplanaca~ 
Belediye riyasetinden: 

Fevkclad.c olarak 5/Birincite~rin/938 ~'ar~amba 
günü saat 10 da ınfü;tacelı•n toplanmri"ına lüzum gü· 
rülmüş Belediye ıııeclisiııin müzakere edcccgi ' ' O ka
rar vereccgi iş aşağıda giisteriiıniş olduğu ilfrn olunur. 

HÜZXAME 
.Müddetleri hitam bulnınş olan Ş•!lıir meclisinin 

1 intihabatı bak kında ~üı.akere. 
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IVlardinde 
Açılacak ehli hayvan 
sergisinin proğraını 
"'- lr .Q.Jsrak Şubesi : 

~av:uı Serğ-ilcre iştirak edecek kısrakların müsf'ccel 
lık a.y;rın lıüküınet vey:ı eşhasa ait ınii:::Pccel d:ımız
htttır ırıa.r~an hasıl olması ve pedigrileri bulunma:5t 
uur(ju' ~ırıııd V(l ikinci miikflfat 4 - 10 üçiincH. 
,.. ncu nıükftfat ise daha ya. lı kısraklara ,·erilir. 
· ·~ . . Ştıı .. °"d·ı Ü " ı en kisraklaP için 16 w • 

kdfat vardır. 

Miikftfatııı 
1 
2 Ririeci ~lükflfat 
3 ikinci 
ıo Üçüncü -

Diirdiincü Mükftfat 

~-,., 
ıty Şubesi: 

{F) 

flO 
40 

30 

x 1 
x .) -
x 3 
x 10 

1fıkd:ın 

73 
100 
120 

- 300 
5U5 

8af ı. Serğilere 6 avlıkdan 3 5 yasına kadar olan . ~an ~ ' . • 
1 ~arttır. arap tayları girer bunların uıüsccel olınabrıı. 

"'~•Ilı 
"Olunan saf kan ara p taylarına 

16 ınükı\fat verilir. 

Mardin Vilayet 

Daimi Encüme-
. ~ 

nınden 

Mardin F'irdevs namın

daki eski Park ınevkiinde 

y~nidan in. a edilen Vfrli . . 
konağının nokf:an kalan 

in~aatı 2~1/D/n38 tarihin
den itiuarrm 13 gün müd
<letle :ı.çık eksiltmeye çı

karılrm"'tır. Ke~if bedeli 
4464 lira 20 kuruştu:. 

Eksiltme 8 Birinei 'I'e~rin 
o:~S tarihinde Cuınaıtesi gü

nü s:ıat 1:? de Vi)[ıy13t 1 >a

imi Encümeninde yapıla· 

cuktır. ~111 \':tkkat tcmina
tl 345 Jiradır. Bu hu:m~ta 
daha fazla td:::il:ıt :tlıııak 

isteyen taliplerin Vilft) et 
Eııcii ııı '3uiııe uı iiracaatları 
ilfrn ulunur. 

1 
1 

2-4 

Ulus sesi Cumhuriyet 

Bayramm~a 

Mardin mevki satın
alma komisyonundan 

Askeri hastanenin GOO 1 yağının muvakkat teıuioatı 
kilo sade yağ ve 2700 40 lira otun 10 liradır 
kilo kuru otu 12/10/!>38 muayyen gün ve saatte 
ç:ır~amb:ı günü saat 11 de 1 isteklilerin komisyonmuza. 
sekizinci !ıuuut tabur satın müracaatlarının ilan olu-
alma koınisyonın da ek nur. 
siltmeye konınıştır. Sade 2-4 

~ • J • ( • 

l'"'f il"~ •nll'l"'f ll"ll''"''IJll''n~ıı•mu)r"'"~ı·n~ ~ 1 D 1 O .••• , ~ ·•••I '""I ~- ···•I ıLd L L.d ı::: .. ı .::~. l:· ~::.. L 
1 

ABU ·t A VE İLAN 
• 

ŞARTLARI 

·-----11.Abone ~artları 1----
Müddet TUrklye için Harlc lçfn -
t't· Avlıl"ı-ı 'J' • r: :30u Kuruş 5CO Kuruş 

Altı Avlırrı . ,.., 450 ,, 800 
" 

Scnclits-i 
ı:ı 800 l: 1500 

" 
·--

İLAN ŞARTLARI 

-~Iükafotın Kcv' i 

Birinci .Mükafat 

İkincd 

- l\lıkdar 'ı 
1 = 75 1 

'MJ.ikftfatın 

75 x 

Fevkalade bir şekilde 
çıkacaktır. 

İlanın beher satırından (10) Kuruş alınır. 
İlan neşrinden mesu-liyet kabul edilmez. 
Günü geçen nushalar (10) kuruştur. 

2 

50 x 2 100 

Üçüncü 40 x 3 - 1::?0 

DördiLwu ~5 x 10 - ::?50 
54n 

1 
..... Sergis e duhuliye ücreti voktur. 

2 - l)· • 

~~ ı.ır hayvan sende yaluız bir sergiye iştirak 
ebilir. 

3 
~· - 13" 
'ger s ır senenin sergisinde birinci gelen hayvan 
r.~ihn· <:nelerde ... nn"k ·k · · ·· .. .. d .. düııcu·· ,.e 
''

1
"1 oı .......... · ı ·ıncı uçuncu or 

vah arak s ·ı b' 1 
•
1 lrıüucteu .hırası e ıııükbftfat landırıhr ve ı0r . 1ı.a-4 ayatında ('Ş, sergiye iştirak ed~ ı ır. 

larıh .._ Yarı 1,, . . kd· 
1. ...,, ~ ura ı. tırak etmel· üzere hazırlanma - a 
"il.td ". ''atıl· • . • ' . 
1 en iki 

1
ara sergıler de ınukftfat. ,·crıleınez yarış-

. an hav sene kadar bir ınliddet evYel uzakla,.ımş 
t.\C!tj ·""anlar sergi<le kazandıkları takdirde mükafat 

5 
lltı" ....... Af tikftht k h'l · l a 
1. 

1 V!•ı;;.ın 1 • aı:.nıan lıayvamn sa ı :)J ıayv n \· . "" ı a . . 
· ~ etuı: satın alarak kendi elinde talim Ye ter-
u~«:>tııp '1Ş~e nıükftfatın nısfı lıavvaııı kendi elinde 
·r · ıuv .. t • 
~l~·e g r· il cııe diger ııısfıda talim \ e t\;rbiye edip 

e ıreıı veıı·ı l 'b' ·ı · ., sa n ınc ven ır. 
6 ........ s 
15 ergi ka •'t · 3 1 r . - 16 ) ı ,.e kabul ınuaınelesı 1 - 4 

r.l~ırektöriuo-·- 17 / 1.Teş. / 938 günlerinde ' 'eter
de h etinde ~8 - ıu - 20 /l. Teş /!.138 tmiha ay\'a 1 

•1• llll.ia ,, nar muayene ve puantaj edilir/21-
ı it C) ' vUuıatesı· .. l . ) "l · · .;.3/ı gun erı taRııifü ve kazanan ar ı an 
lll~~c/ Teş ( 938 pazar günde kazananlar ser

e teşhir edilir. 'l'eı;;wr üçün&"dür. 

Mardin Defterdarlığından 
Sıra No Mevkii Cinal Kimden metr6k olduğu 
- 1- Knlı-tu-1-ar_a_ 327 /-2880 ::-ehiın Bağ ---

Hızknlhıh ~erme 

3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 

12 
l{; 
14 
15 

,, 
., 
,, 

Hanırak 
,, 

AH bar 

" ,, 

" Şadul 

Paspano~ 

Ri~nıil köy . 
,, " 

Şv.dul 

ııisif lı:ığ, b:ıh<;e: kasır 

1/ 4 sehim Bağ' 
2 humus Tarla 
sülüs Tarla 
Susuz Tarla 

Abudlahat usı 1ıah1 
Nauın alıo 

LO!ı \'Ckt Hanna ezrak 
Şıınwas Solfatori 

" '" 
" " 

Dara karyelı ls:ı ve melkü 

" 
,, 

" " ,. ,, " 1 ,, ,, 
" " " " " ,, ,, " " ~ " " 

Bağ Cebbur Abbut Z.mcrro bıııt 
Ilazcko 

" Sad<> velet cicco şammas 
Bağ \'C bahçe lı!:;sesi Yusiif 1hrahinı ~·erme 

,, ,, ,, ,, Circi' rnen:ı~i 

Bağ' Hanna antlll ı . circis iliye 
menazır 

Eski kirasi 
Lira Ku 

5 ~5 

15 50 
9 .., 50 
4 00 

26 00 
3 00 
') ... 00 
2 00 
3 00 
•) 00 -
4 00 

6 00 
4 50 
5 00 
5 00 

Mevkii ciıısi kinı<len nıctrfik olduğu ve iki senelik muhammen icar bedcJi yu
karıda va~ılı ıı~:zineyc ait :ır:ızi ~);38 ıııali yılın:.t mahH lwn te::-:lim tarilıindcıı iti
baren Üaıir:m U3ü bidayetine ,.e 030 mali yılı souuna kadar murur edecek müd
detle ical'C verilmek iizrn 27/9/ü:lS tPrihinden itibnren 15 giiıı mücldtlc hisseli 
:trazi pazarlığa ve mülkiyetinin temamı Hazineye ait olan arazi de açık arttırma-

ya könulmuştur. . . . . .. .. ..... 
th3 te ı~ Birinci 1.'rşrin 938 tarıhınc ıntisa<lıf Çarşamba gunu ,.,aat 10 da Va-

ridat 'Müdiirliiğii o<lasıııda yapılacaktır. 

Mukavele tanzimi rsas olup şartııameyi anlamak 'e daha fa~I_:ı malumat al
mak isteyenlerin mezkur g-üııe katlar Deftrr<larlığa ınliracaatları ılan olunur. 

30/9/CJ38 ve 4, 7, 10/9:.ıS 



JDAREHANESİ 
&ıld. llaDDsn:Bln-1 Hmnuf Dainı 

T eliraf Adresi 
Mardinde "Ulus Sesi,, 

'v lYI ır'lt<dl ~ş: 

y ·· v 
Kur 
Yar 

a 

Bu yardım en bü-

bük bir yurd bor-

cudur. 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• . ...................................... ...... , .. ·- .. •• •• 

ii Yurtdaş! ii •• •• •• •• •• •• !! KURDUÖUMUZ FABRİ· Si ı 
$! KALAR VE Y APTIÖIMIZ İS 
•• •• 
5! DEMİRVOLLAR !! •• •• •• •• :: Hep u lusun b i riktirme g ttcil11e :: 
•• •• •• dayanır. •• •• •• •• •• 
ii Bu gücü arttırmak hep senin i5 .. ~-

:: elindedir ii •• • •• •• •• •• •••••••••••••••••••••o Q•• ••••••••••••••••••••• •• ••••••~••ama•asaıa•aua• sa•a•a•awoıaıa•asa•a•a 

. ..... . ..... ma_. .............. ~ 

Bir varmiş 
Bir yokmuş .. 

Evvel zaman içinde 

ÇOK GOllEL Hi <AYE 
KİT 1 DIR 

Satlık için İçi çok güzel Hikftye ve 
ıuasallarla dalu bu kiti hı her çoeu
ga tavsiye ederiz. 

Umaml N~yat ye Yası ...,,. 
Direktör& 

M. Siret Bayar -~ 
Baaıldıtı yer: (ULUS SF.Sİ) ~,. 

mardin Defterdarlığından: 
Sıra No Mevkii Cinsi 

eJI JI ~ 
Mubaıo.111 1,11 

__ Kimden m etr6k olduğu ~ -- - --- -----
1 Külcsyun Hisseli hane Cebrail hazeri vcr~csi ..... 
') ... 
'3 
ı 

5 
G 
7 
8 
Ü 

10 
11 
12 
1:-3 
14 

,, 

" :Meşkin 

., 

9/10 Sehim lwrıc 
ı fişscli lıane 

,. " ,. 
,. 

Hane 
llaııc ve diikk:1n hb:;c~i 
II:ıılf~ lıi~sesi 

" ,, 
Emineddin Nı~ıf hane 
Tekye Nı :-;ıf dükkfüı 

,, Ilarıe hissesi 

" " 

ltf elki marina 
Hanna ıııihho df·hin 
Wdnc binti Bitrh:ı veresesi 
11:.ınııa \elet Yaso Sahli 
Sa<lo Zckkö ' ' ersesi 
Şimmas Yusuf Sait Kendir 
U~i lolı ve Circo Biru 
Cin·is lıadki 
İliye biııti kirkör 
Turna banço 
N"azo Sait mii<lev\'erc 
Circi:; veıet a.ımnh lrnsnıa<'• 
hlam Fntma faro 

:Mevkii, cinsi, kimden metruk olduğu YC bir sPnclik muha.mmen kar. 
1
; 

yukarıda yazılı lıa1int:yc :-tit ınebani 938 mali yılına ıııahsubcn te~lim tat1~t 
Haziıan 939 bidayetine 039, 940 mali yıllaıı sonuna kadar murur edeC'ek ınüJe~11.~ 
verilmek üzre -'20/9/938 tarihinden itil..ıaren 15 giin miiddetle pazarlığa korııı f:ı \ 

İhale 5 Biriııci Tc~rin 938 tarihine müsadif Çar~amlıa günü f:aat ıo < ıı 
ridat :Müdürlüğü odasında yapılacaktır. Muka Yele tanzimi es:ıs olup ~:ırt~t 
an!amak ve daha fazla malumat almak istıyenlerin ihalt! gününden en·cl .. 

1 
darlığa mu racaatları ve taliplerin 0/0 7,5 muvakkat teminatlariyle ihale ır~ 
komisyona ınuracaatları ila n olunur. 23, 27, 30/9/938 ve 4/10/ 9 

Mardin Defterdarlığından 
ı:ıt 

Muhanunell 11 

Sıra No lle vkll Cln•l Klmd ~n metr6k oldui~ ~ - - -
1 Latifi ye 9135 sehim hane İskcnder\'e A. kerim 

,, 
"" 

4 1472 \"C <li.ikkflD cirris harmu ı-:. . 
ıs 2 ,, hane ve diikkan hhisesi nikola :ıbdulahat şuha 

3 ,, hane hissesi Amsih ilyc aarmu~ H> 
4 " nisif han<'nin 288 den hanna rafail tlokm:ı k 5 

14 sehim 
5 " 

sehim 5 bab dükkan hann:ı muhtar z.susi :>9 
6 Çabuk hisseli ~dükkan hanııa a.msıh Ataulla :?5 
7 Esmer ... ·clecl yusuf hh;seli hane ıo ,, . . 
8 Sehidin~ nisif hane N" asri allaf z. feri de 7 . . 
9 Camiikelıir 47- 54 sehim hane rızkulla mıksı havacı 1'7 

10 ,, yemeniciler <lükkan hissesi nııksı sado \'0 hanna ev- 5 

11 necmeddin nisif hane 
lat yakın 
geldani kıllc ı garbnş 8 

vcrsesi circis oğ"lu hanna 
8 12 Lıabıssor 248 - 504 sehim hane hanna velet yakup 

Mevkii, einsi, kimden metrfık olduğ'ıı "e bir senelik muhammen icar beGe~~ 
karıda yazılı hazineye ait ınebani D38 mali yı l ına mahsulıca teslim t:ırİ~l~ 
Haziran 930 lıi<layetine \'e !)39 ve 940 mali yılları soauna kadar murıır \. 
müddetle ic<ırc ,·erilınck üzre 21 /9/93ü tarihinden itibaren 15 ğün nıi.itldct 
zarlılra konulmuştur. \ 

İhale 6 Birinci Teşrin !)38 tarihine ınüsadif per~c~nhe günü s:ıaL 10 d~~ 
ridat MüdürlıiğU odasında. yapılacaktır. ;\lukavele tanzimi esas olup ~:ırtrı;er 
anlamak ve <laha fazla .malumat almak istiyenlerin ihale gününden e,., f'ı .. 111~ 
•1 1 .. t· ı · 1 · 0 ' .... , 5 k k · J • l · ı 1 ı1'ıl' uar ı ğ'a ınuracaa ıarı ve ta ıp crın ıo , ınuva · ·at tıııınat arı yı> ı ı:ı e ı::" 

komisyona mür:ıcaatları ilün olunur. 24, 28/9/938 \·e l. .)_/10/H:1S 

Yurddaş? Kaçacıhk ya,_ 

l 

l'j 


