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Sbu:y BAYAR 

'ıteınıeket nıe r·· na une ald yazılara 
S ••Vfa.iarımız a;ıknr. 
atıiınayan yazılar geri 

Sayı 1048 

5 Birincitesrin 1938 
Çarşamba 

verilmez. 
- _ SİYASAL GÜNDELİK TURK _GAZETESİ ... = Sayısı 100 Paradır. 

225 I 
~klneı yıl Kuruluş yılı ı Alustos 1921 

IVlacarlar, huduttaki iki şehrin 
işğa · · istiy r ar Balkan Antantı 

Çek M ~· k D · k ·t . ler' ~ a.~ar m~za ere- ınoilterenin ~o.ma enı~ omı ~sı 
ının 6 uk te~rınd.e ~a- ~üyüt elçısı A yırı 12 ınde toplanıyor 
Pılınası teklıf edıldı 

~~nkara 5(Radyo) , yanın Macar!iırla 
lt car h -k " · k .. k 1 ''•a u ·umetı, nıes un ısnıınl a 
~ercal r · Çek n1üza- bir müfrezenin teş-e e .. 
~~ rının devann k'l" 
Je~asındn şu tedbir- ı ı. 
k()~~ alıoınasını Çe- 4 - Hudut'taki iki 

ov" k <l . h . '1 k fl'ıişr n ya an ıste- şe rın i' acnr ıta-
ır: lan tarafından işgal 

1 - ~t ediln1esi. 
tirnı . acar nıüc-

erınin tahlivesi ~1acar hükuıne ti 
2 - ~1 ~ nıüzakerelerin ü ilk ler· . ncar asker 

1 tıın b tesrinde Korr11alon-
ırc.kılnıası · 

3 _ ' da yapılnıasını tek-
Çekoslovak- lif etn1iştİr· 

1000, 500 ve 2,5 liralık 
Yeni kağıt paralarımız 

\> e . 
a.ıı nı kuğıt 

ltı 2,5 lir Paralarımız-
ı a ırıa d alıkların basıl 
aı:lır. '> .. evarn olunmak
~ kıs~,:) liralık !arı nımn 
t:ı.turk'ı ~nda. Büviik ş. ef 
ıs Un • 

ltıı11a • Portreleri arl'a 
lrli b~11se lllu:s Anı~ı~ı~ 

unnıakta l H < ır. 
. lıtıı 
ı Ye ·ı 
bı .huçuk~ı ı ·reııkli olan 

kısımlarında ise Rumeli
hisarının resmi bulunrrıak· 
tadır. 1000 liralıklarımız 

rna\·i arduaz rc.nklidir. Ön 
kısminda Atatürk'ün res
mi. arka kısmında ise Ern
ııi~ et Abidesinin Bakan
lık' ara bakan ön cephe i
nin fotoğrafı bulunmakta
dır. 

ltalya Hariciye Ankara 5 (Radyo) vanı edecektir. Mu
Balkan antantı dev- rahaslar toplantı

nazırı ile görüştü Jetleri Deniz Kon1i- dan sonra Yuğos-
- _ • ı t~si lB ~irinci ~, ş- l ta v~a nı~ı Ad riya tik 

,r nn de ): ugosla') a- sahıllennde geze-
da toplanacaktır. ı ceklerdir. 
Toplantı 8 gün de-

Alman Kıtaatı 
Südet arazisini işğale 

devam edıyor 
İtalya Hariciye Kaıırı Ankara 5 (Radyo) 
Kont Ctyano 1\lnıan kıtatı Südet 

Ankara 5 [Radyo] arazisinin i~galı?a 
l.n()'·ııt R 8 - 1 devanı etnıektedır-

l:> ere onıa u- . . 
-k El . . 1.. 1 ler. Hıtler Kalısya-yu çısı ta ya . . . 

. . . da gıtn11ştır. 
Harıcıye Nazırı ıle H d t t k . u u mın a ası 

bır ır1ulakatta bu- sükunet varsa da 
lunrnuştur. Bu nıu-

Buhunıanın cenu
bunda çeteler ğa y
rı nıeşru vaziyetler 
ihdas etmektedirler 
bir polis müfrezesi 
bu çetelerin takibi
ne nıenıur edilmiş
tir. 

lakatın iki n1en1le
ketin nıünasebetle
rinin inkişafi etra
fında geçdiği bil<li
rilnıektcdir. 

Parlementolar Birligi Reisi 

T evfit Kural 
l.~i l>"t ıralıklarımız ka. ı erek 

. raya taınau:.an a t o 
'r> en kıgt~Iınesiui Uıütr- o a '-Da 
a.9Ule a bır zamanda Y/ 

Belgrad, - Parla
n1entola r birligi re
isi Kont Karton dö 
Viar'ın Belgrada 
gelnıesi beklennıek 
tedır. Munıaileyh 
başvekil Stoyadi
noviç ile ayan ve 
nıebusan nıeclisleri
nin reislerini ziya
ret edecektir. 

~1a liye müfettişle
rinden Tevfik Ku
ra 1 tapu ve kadast
ro unıum ıuü<lür 
muavinligine tayin 
olunnıuş ve buğün-
den itibaren yeui 
vazifesine başlamış .. 
tır, 

ı \' çıkarılacakiır 'ht" l k 1 • t h" b l 
lı~ erıi 500 . 1 ıya as erıerı er ıse aş yor 

la.rı ve ıooo }i . 
a l •ıııın d 

1 ı )a lan a basılma. Ronıa 3 (Radvo J 
'tıınız rnıştır. 500 lira l 1 B. . . ., 
~licıı ıenuııi . - ta ya 10 ıra ncı teş. 
tı r. Ö k ~ e .• ıl • l . . b 
l~ Şef'·rı ısırnlarında rı O( en ı t • a ren 1O,11 

ın Potresi arka 1 sınıfları terhis ede-

cektir. yine a)'Oİ ta
rihte ihtiyatların 
da terhisi başla na-

caktır. 



Sayta 2 tJLUS SESi 
• ı wı: .... 

Ceb .A. z •• ~~((==> m ~·······: . ~ ' 
~lUJırüy~cdl<®lril ©ıyırnD= 

mc§llk ö~itüy©ır 

• Hc§llb>ceroers ç 
:...................... 1 

Zıraat Bakanlığı 
Yeni makineler aByor 

Cebeli Dürüz avan ,, rısına kad:tr deva m n1işlerdir .. 
Ziraat bakanlığı kineleri alnıağ~ kıl

Cebeli zirai kLlkınn1a p;o- rar Yermiştir. ve aşrafından n1ü
rekkep bir heyet 

etnıiş ve nctıcede i\ieşhu r 
Cebeli Oürzün Su-
riyeden ayrılnıası Şan1dan Beyruta 
için 19~2 tarihinde gelerek Burc cad-

<lesi n<le bulunan A- yapılan n1üahede-
ınerikan otelinde nin tatbik:ni iste
Abdufgaffar Atra- nıişlerdir. 

Verilen kararı erşın riyaseti altında 
tesi aün «Sa i nt Gc-bir toplantı vapnıış- b • • 

lar bu toplantıda or ges» otelınde ı ka-
1\1 't Etras Nu- n1et etnıekte olan 
n e ap ' C b ı· O" - d l 

fEt Berci At- e e ı uruz ege-

Dürüz Lideri Sul- ü·ran1ının tahakku- ·11e' 
Et d - b Alınacak n1ak1 ,, tanpnşa rcış un- ku için evvelce nJ- -~"' 

kü güu_~eyruta.ge- mış oldugvru ınuhte- ler arasında oı · 'J 
-- b·ıl)' lcrck \ uce koını~er lif zirai nıakinelere çayır ve ot · (' t 

Kont dö nıartel ile ilave olarak yeni- nıakineleri de ''[l 
görüşdükten sonra 1 den bazı ziraat ma- dır. 

~:tb:~im~~~r~ze a\'- lstanbulda da bi' 
Si vasi mehafiJ bu ~ 

va ras, 1 
• b·ıı· 

S ~ı an ve sı B. Boneve ı {Jlr-raş, u eynı _____ -:__ _____________ _ 

selman Etraş, Ab- k } 
görü;ıneyi man:dar halk sandığı 
buln1aktadır. 

kuruliyor 
dullah Sevaki ve Lise ve Ortame tep ere 
bunlardan nıaada 

Yabancı dil muallimi olayirn1iye yakın zevat 
toplanarak Ceb:li 
Dürzün Suriveden ı caklar için kurs " 
ayrılnıası hakkında 
müzakerede bulun
nıuşla rdır. 

Kongre o-ece va-b ol 

-PİYASA-
ı Kilo•u 

Cinai ı KJ:· lfsD. 
Bul'i-dav 1 3 50 ,... . - --
Arpa !~-
Un (Bir çuval) 650 _ 
Darı __ I 3 
Nohut -ı---;r- --
~lercimek 3-, ~5 

~laa rif \ 'ddlleti ı cektir. 
lise ve o i·ta nıektep- l{u rsla r için 14 ve 
lere vabnncı dil nıu- V5 birinci teşrinde 
aJlin;i yetiştirn1ek nıüsabaka inıti~ant 
jcin üo]versite ede- açılacak ,.e bu ırn
l;ivat fakültesinde tihan )ara ,~Jtı sene
bi~ s< .. nclik bir kurs lik 111ua1li111 n1ekte
aç2caktır. l(ur a, bi nıezunlarile lise 
vi rn1ı sı Fra5ızra , koHej n1ezuhlar ı ka
~·irnıısı Alnıanca, bul ed il< cektir. ~1i;
;.İrınisi de İngilizce sa ba kaya girnıck 
ö"'rrenınek üzre 6u ta- için 10 Birinci teş-b 

lehe kabul edilecek- r ine kad .. ı r r ektör-Pirinç 2.) -
' -~a<le Yaı" - uo ı- ı tir. ·Bunl· ra otuzar 

Tere v:ır..~ - - i11 lira nı~uış ,·erile-
]üo·c nıüracaat edi

b 

• e il -- lecekt ir . 
Zeytin ya~ı 60 __ il 
Yün 30 11 

Tür - ltalyan ~-...,..------- --
Deri 35 
Badem - ~O -

Badem içi 100 = 
1 

Ce,·iı 20 1 

Ceviz içi 40 
Ticaret anlaşması 

~ıep-- 30 = İstanbul, - l'ürk 
M:ızi - 12 İtalvan ticaret an· 
Kesme Şeker 35 ,, 

t Toz .. eker 32 ı-- laş ı nası ınüzakere-
Kab\'e 125 ! lerine Tophane köş-
Sahun 45 ı künde devanı edil-a.., ···315 ~ 

~-·· ----- - nıektedir. Dün sa. Kuru .. "'"'""' 20 
Pekmez 18 - balı tali kolnİtelerin 

Hal 
150 ı- :. yaptıkları · ic;tin1aı 

ınüteakip Türk he
veti toplanarak ba-., 

zı 111eseleleri görüş
ınüst ür. . 
~1üzakereler bir 

n1üddet daha devam 

edecektir· 

. J1' yete geçecektır· ~ 

bankası bundafl :hl 
. bt~ 

ra lznıi rde ve t 
· ı" 'e hare diğer vı ~. ı 

Jerin1izde de b·
1 

. ' sandıkları tcsıs 

cektir. a 

Küçük esnafa ve 
ha 1 ka kr~di teınin 
edecek sandıklar 

açn1ak üzre teşkil 
olunan halk banka
sının Ankarada bir 
anonin1 şirket ku
rarak açınış olduğu 
halk sandığınd:.4n 
~onra bu günlerde 
Istanhulda <la bir 
sandık açacağı ha-

• i ıo 

Bulgar Elçısı 

ber verilnıel·tedir. 
İstanhuldaki bu san
dık Cuınhuriyet bay 
ranuna kadar faali-

Belgrad,-13~! ~ 
rista n 'ı n Be r, 
elçisi P(>pof P~, 
ınento reisi ~( 

. ti 
zivaret etı-:ı•Ş 

ol 

Savaşta Ağulu Gaz Saldırmalı~ ~: 
Bu yaman af etten korunıııs 
relerini bilmek her vataııd' 

vatan borcudur 
Yukarıda ismini yazdığımız ese~.~: 

yurdu neşriyat evi ) tarafından tabettırılgeı 
muru ınah usları tarafından şehrimize es 
ve halka tevzi edilmege başlamıştır. J3U ·stJ 
li Müdafaa vekilliğince tetkik ediJerek 1•1fı değerli görülmüş ve esere alaka göst~r~r· 
Başvekalet tarafından Vekilliklere bıd:ı>' 

Mustakbel harblerde hava hücurnıo.~r' 
korunma yollarını ögrenmek ve ona 1 JJ 
almak için çok faideli olan bu kitapdıııı 
birer tane almasını tavsiye ederiz. 

eıı. 

lir. 

i 
a 



ardinde 
çılacak ehli hayvan er . . 
gısınin proğramı 

'.l(lSl'a• .. 

8 
' Şubesi: 

l er~ilere . . 
arın b··k ıştırak edecek kısrakların müseccel 

'" u ·u .,1tlarda rnet veya eşhasa ait müsı;ccel dam1z-
r. llirin ~ hasıl olması ve pedigrileri lıulunması 
Uncu "'u··ckı ve ikinci mükafat 4 - 10 üçüncü, 

"
1 afat · bı ıse daha y:ı :. h kısraklara verilir. 

.. ~dil 
en k lsraklar için ı 6 wU· 
kAlat "Vardır. 

-.J!Ukafatın Nev· i 

~irieci Mükafat 
ikinci 
Üçüncü -

Mükafatın M1kdarı 

7f> x 1- 75 
50 x 2 - 100 
40 x 3 - ı~o 

Diirdüncü Mükafat 

~' 'l' 
•y Şubesi: 

30 x 10 = 300 
5U5 

a 

' ıo 

Serrti1 
~atı a ere 6 avlıkdan 3 5 va~ına kadar olan 

ara · ' ~ " lır. P tayları girer bunların müsccel olmalarıı. 

'"'-' 0 h111an sal kan arap taylarına 
16 hlUk lllat verilir. 

.....,MUk~fatın Ncv· i 

Birinci Mükafat 

İkincd 

Üçüncü 

Dördürıcu -

- Mükafatın Mıkdar 

75 x 1 = 75 

50 x 2 - 100 

40 x 8 - 120 

25 x 10 - 250 

545 
l ..... s 
2 

ergiye duhuliye ücreti yoktur. 
- 't)· 

"h .vır hayvan sen<lc yalnız bir sergiye iştirak 
'" İlir. 

a 
· - Bi . g~r seneı' senenın sergisinde birinci gelen hayvan 

1llci ola erıe ancak ikinci üçüncü dör<lüncü ve 
\ıarı lııüd~; . sırasile nıükbflfat landırılır ve bir ha-

4 etı hayatında e .. , sergiye iştirak edebilir. 

oı,.,. - y arıqa . . d 
L ... hay,.. " ra ıştırak etmcl: üzere hazırlanmak a 
~r.ı · anlara · ' cıı "en iki sergıler de mükafat verilemez yarış-
lir •ı:ı hay sene kadar bir müddet eYvel uzaklaşmış 

"eri vanlar sergide kazandıkları takdirde nıükfifat 
5 g ....... ?.lükt. 

b~ç y~1 d afat kazauan hayvanın sabibi hayvan 
}Ye etrn•n a satın alarak kendi elinde talim ve ter. 
l.lClı\ •ŞSe mUkr- f t a· l' d -6<>tup b·· .. a a ın msfı bayvauı ken ı e ın e 
'ergiye g .~Yutene diger nısf ıda talim ve terbiye edip 

etıren yen· 1 'b· ·1· ı sa ıı ınc 'erı ır. 

6 
- Ser· tl 15 gı kayit ve kabul muamelesi 13 - 14 

~r dırek~ ~~ - 17 / 1.Teii. / 938 günlerinde ,·eter. 
1tı<le de br ugUnde ~ 8 - 19 _ 20 / 1. Teş /938 tarih-
22. Cunıa ayvanlar . muayene ve puantaj edilir,/21-
t;lılir. 2sİı~;nıatesı günleri ta~nifü ve kazananlar ilfirı 
ti tnabalind Teş ( 938 pazar ,unde kazananlar ser. 

e teşbır edilir. Teşhir üçüngdür. 

ULUS S!Sİ 

Mardin 
Vilayet ~aimi 

Encümenin~en 
1 - Mardin Diyarba

kır yolunun şehir icine 
tesadüf eden ve Memleket 

bast:ıne5İ ilerisinden Nafi

a Garajı önüne ka.dar 
5019 lira 9G kuruş bedeli 

keşifli ~19.U5 metre tu
lunlJ.aki Park :. kal<lırırn 

inşaatı 27 /9 /938 tarihin
den 8 Te:::ırini evvel 938 

tarihine kadar 15 gün 

müddetle açık eksiltmeye 

konulmuştur. 

2 - İhalesi 8 Teşrini 
C\'\'Cl 938 Çarşamba gü

nn S&at 8 tc Vilftyet En
cüıneıı in <le yapılacaktır. 

3 - muvakkat temi
natı 382 liradır. 

4 - isteklilt:rden daha 
fazla maldmat almak is
tiyenlerin Vilaye1 Encü
meniyle Mardin Nafia Da
iresiııc müracaat etmeleri 
ilan olunur. 

Sayı 184G 

Mar~in ~utut ma~hmesin~en 
A1ardinin Babıs

sor mahallesinden 
Abdurrahnıan kızı 

Dervisenin Vekili . 
Süleyrnan Aybnr 
tarafından Seyit Şe
hap versesinden n1e

n1et sait oğlu Tev
fik ve saire aleyhi-
ne ikan1e olunan 
bir bap hanenin iza
lei şuyu davasının 

ın uha kenıesi nde: 
~1unıa ileyh Tevfi
ka davetiyenin ila
nen tebliğ edildiği 
halde nıahkcnıeye 

gelnıediginden ve 

Yitik 

vekil dahi gönder
mediğinden giya
ben ınuhekeınesinin 

icasına ve giyap ka
rarının ilanen teb
liğ ettirilmesine ve 

muhakenıenin 9/11/ 
938 gününe bırakıl
masına n1ahken1e
ce karar verilmiş 

o1duğundan nıez

kur günde bilesale 
veya bilvekftle gel
nıadiği taktirde es
kisi gibi n1uhake
ıneye devam oluna
cağı ilan olunur. 

Uus Sesi 332-333 Senei dev
rivesinde nıu1ga Si-

v~re .. ~ idadisinden cumhuriyet 
aldıgırn şahadetna- ı 
nıeyi kazaen zayi b J 
ettinı. Hülunü ol- ayraffilllu8 
nıadığını ilan ede-. 
rın1. 

~0/9/938 ve 3, 5, /7/1938 Siverek: Memet Ali !?ayar 
1 

Fevkalade bir şe
kilde çıkacaktır 

Mardin Defterdarlığından 
Srra No Kevkll Cln•l ---- -

1 Latifi ye Hane 
2 " lki bap 

3 Tek ye 
4 

" 5 
6 " Şebidiye 
7 ~eyulla 
8 ,, 
9 ,, 

10 
" 

11 
" 12 ,, 

13 Çabuk 
14 Yenikapı 

Hane 
Dükkan 

" 
" Hane 
,, 
" 
" 
" ,, 
,, 

" 

K imden metrik o lda ia 

!ılıksı mıhho dokmak 
Kasıd Nikola (Un Fabrıkası) 

Hazinei maliye 
,, ,, 
,, ,, 

Hanna Lolı haton 
Circis ~!aran kızı Habbo 
Yusüf Circis zigo tıro 

.Mıtran Hanna 
K3s Hanna Banabili 
Am~ilı antun Firr e 
Yusüf velet Yakup kirkör 
Muri Verdi muşakka 
Naum veled Cicis allaf 

Muhammen Bedeli 
Lira Kurut 

lG 00 
200 00 

7 00 
7 00 
7 00 
5 00 
8 00 

11 00 
14 00 
3 00 
8 00 

12 00 
12 00 
3 50 

M~vkii, cinsi, kimden metrt1k olduğu ve bir senelik muhammen icar bedeli 
yukarıda yazılı Hazineye ait nıeb:ıni U38 nı:ıli yılına ınagsuben teslim tarihinden 
itibaren Haziran 939 bidayetine ve 939 'c 040 mali yılları sonuna kadar ınurur 
edecek müddetle icare verilmek üzre 2.ı/9/938 tarihınden itibaren 15 gilu miıudet
le açık arttırmaya konulmuştur. İhale 10 Birinci Teşrin 038 tarihine müsadif 
Pazartesi gfinü saal 10 rla Varidat Müdürlüğü oda~ıı .da yapılacaktır. 

Mukavele tanzimi esas olup şartnameyi anlamak ve <laha fazla malumat al
mak ist-cyenlerin ihale güniinden evvel Defterdarlığa müracaatları Ye taliplerin 
0/0 7,5 muvakkat teminatlariyle lıirHkte ihale günümle komisyona oıiir.ıcaatlan 

il!n olunur. 28/9/938 ve 1, 5, 9/10/938 



JDAREHANESİ 
W&Rsır.K Biıaaal H......S Daire 

lVIARDiff 'DE • 
Teliraf Adreal 

Mardinde "Ulus Sesi,, ULUS SESi 

VU~T Viranşehir Satına1ma Komisyonunda0 

0/0 7,5 muvakkat 
Tahmin bedeli .Miktari Tahmin fiyatı temin ati İhalenin İHALENİN 

Türk evının şe

refli ananesi kiler
dir. 

Kavanoz, kava
noz reçelleri, şişe 

şişe şurupları olnıa
yanbir ev, Çocuk· 
suz bir yuva kadar 
tadsızdır. 

Bu güzel anane 

mizi yaşa ta lıcn. 

Lira 

227!)3 
~Oül 

10458 
14550 
13041 
5542 
115~ 

2:?96 
130U 
520 
520 
44(.i 

1368 
1980 
764 

2385 
lôBl 
6648 

Ku Kilo --
00 174000 
00 281000 
un GJOOO 
00 uoooo 
00 ü3000 
80 6200 
00 lüUOO 
00 8000 
00 11000 
29 D-!00 
80 840•> 
50 9400 
75 15000 
00 0000 
00 4001) 
00 4500 
00 7000 
00 39l000 

Kuru, San Lira ----
11 93 1359 

1 10 231 
16 60 784 
34 25 109t 
20 70 !)78 
89 40 415 

7 20 86 
28 70 172 
11 üO 98 
5 53,5 3!) 
6 20 39 
4 75 33 
9 12,5 102 

:~3 00 148 
ıg 10 57 
53 00 178 
23 30 122 

1 70 498 

karat Nev'i Glinl Saah 
48 Kapalt 13/10/938 11 Un 

Ekıtle~ 82 Açık l4/l0/938 9 sı:rır tıı 35 Kapalı lj/10/988 12 
29 13 Koyuıı 

" " " 
,, Keçi~ 08 14 " 

,, ,, 
" "3adeYll 71 

" " 
,. 

" 15 
40 Açık 14/10/938 10 suJğllr 

20 . 10 piricÇ 
" ~ " " Kuru fF 18 
" " " " 

10 
U.1 

" 
,, 

" 
,, 11 Nobut e) 

0() .. 7'l ,, ,, 11 .Mcrcitll 
49 ,, 

" " 
,, 12 Kuru"' 

66 ,, 
" 

,, ,, 14 ı>ataıes 
50 ,, 

" 
14 Toı Ş# ,, ,, 

30 
" 14 Kuru 

" " " 88 ,, ,, 16 Sabuıı 
" 

,, 
33 16 Gaz 

" " 
., 

" 53 Kapalı 13/10/938 16 OdUll 

Yurtdaş! 
t 

Viranşclıirc.le Askeri Pirlik için 1/8/939 sonune kadar bir senelik ihtiyaçlan olan cins, mikt3\ ~ 
fiyat ve tahmin ue,lelleri yazılı on sekiz kalem yiyecek ve yakacaktan yukrıda gösterildiği üıre :ı.c_ıti 
palı olarak t.•ksiltrııeye ko·mlmuştur. Eksiltmenin giin ve saatleri <le gösterilmiş olduğundan io~e~~ 
kapalı zurf!arını tayin ediJen gün ve saate kadar komi~yona vermelerini ve açık eksiltmeye i~tır• 
lerin de 0/ 0 7,5 tl·nıiııatl ariyle birlikte Viranşehirde Satınalma komisyonuna müracaat etmeleri 'e Kaçatçı vatan 

Hayini~ir 
!erin <le komisyondan alıııması ilan olunur. ~S/n/938 ve ı, 5, 8/10/938 

·································~············ . •••••••••••••••••••••••••••••••••Q••o•••••••••a •• • :• -· 
iİ Y urtdaş! i~ •• •• •• •• .. .. 
ii KURDUGUMUZ f ABRE· i5 •• •• 
SE KALAR VE Y APTIÖIMIZ 5i •• •• 
!! DEMİRYOLLAR 5! •• •• •• •• :: Hep ulusun biriktirme gücüne :: 
:: dayanır. :: •• •• •• •• 5! Bu gücü arttırmak hep senin §! 
ii elindedir 25 •• •• ........ , ....................................... . •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Mardin Defterdarhğından , 
MuhaJllllıeO 

Sıra No Mevkii Cln•I k imden metr4k oldaia_ ~ 
1 Şeyu!lal1 Hane hissesi Raffi çcrnrn (beytulka\-) 6 

176/19~ sehim dükkan Sado nano 8 2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
l! 
13 
1, 
15 

,. 
Hane ve <lükkfm hissesi gcldani Hanna evladı niioı 1 

Hane hissesi Nesri Hauaşi oğuJları t4 
Nisif hane Aınsih göllü Ilabbo 1 

n ,, Bahbadı ve Ferso tO 
Eane hissesi Hanna Htdu kızı Hatun 6 

,, 
,, 
,, 

" 
" 
" Dükkan hissesi Circis turna ka\'vak 9 

Nisif hane kas hauna vusüf oıs-ıu ll:vas t5 
~ n • 9. 

Verdi Circis ınenazır 1"' 

,, 

" " " 
" ,, ,, Circis melkün tazbaz 26 

Melki oğlu abciııl:.hat gevro sO 
Usı sittillühvi 19 

Eıninettin Hane 

" ,, 
Şao zevcesi Seydi 8 
Yakup vCled Yusilf 8 

,, 
" Mensftri köyü ,, 

l 

!!fi 

Bir varmiş 
Bir yokmuş .. 

Mevkii, cinsi, kimden ınctrO.k olduğu 'e bir senelik muhammen icB~ · 
~·~karıda ya~ılı Hazineye ait meb~ni 938 mali yılma. mahsuben tesliın t:ı.rıb~ 
ıtıbarcn Hazıran 939 ve 940 malı yıl1a.rı sonuna kadar ınurur edecek rıı~ t 
ica.re \·erilmek ilzre 26 / 9 / 9:18 tarihinden itibaren On beş giin ı11ill 
1-1 l N o. daki hisseli yerler pazarlığa ve 12 15 N o. daki verler de :ıçık ~ 
maya konulmuştur. ~ Evvel zaman içinde 

ÇOK GÜZEL HİKAYE 
KİTABiDiR 

İhale 11 Birinci teşrin 938 tarihine müsadif Salı günü saat 1 o d:ı -;~ 
~lütlürlüğü oda~ın?a yapılacaktır. . ~ 
Mukavele tanzımı esas olup şartnameyı arılamak ve daha fazla. malunı:ıt 

i~tcyenlerin ih~le gününden evel Dcfterdarlı~a müracaatları ve taliplerin °0 

ı' muvakkat temınatlariyle ihale gününde komisyona müracaatları füm 0Juııtıf· 
29/9/938 ve ö, 7, 10/10j938 

Satlık için İçi çok gUzel HikAye ve 
Masallarla dalu bu kitibı her çocu· 
aa tavsiye eder•z. Yurddaş? Kaçacıllk ya,_ 


