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Kuruluş yılı t A~ustos 1927 

lU!nüln v~ ı Eski Çek Cumhur reisi 
~olfi1ır©ı~o : Beneş Prağdan ayrlldı 

İl'LRR h" 
Falih Rifki Atay 

Borsalar henüz kapalı lcumhuriyet 
Seferberlik k~ldırı.liyor, haramına 

""' • ' UViik Al••ıan b. . 
l'ıni ırligi e .. c-

~den. . tanıamladı: 
~ sa itibaren gam li 
1 ncaı;, s·· eri .. ~ udet şe-

Uzer-
illa~ ıncte dalga-
~! a başıanu~ tır. 

llıan b· 
tns1z t trligi davası 
~du. ehdirli altında 

ı \'rinde 14 üncü LOi 
t~aıarn beri küçük 
en g,.~:n terekkküb 

l\ıllka Alrnanya~ı-
s\ltlQtt dderatı, kom-
. ~tan keyfine tati 
den b s~ ise nesil
etiııi erı kenrti em· 
tşırıd Alıııan parça 

la l\ı: aract ı. .. 01~ 
~da g~an~onun Ver
tlan ~'.diiğ~ bu ı·ü
·~unih aıaaıye ın:ss 
~ te uyandı. 
d apolyon· an 10 un suku-
a kacJ 1

4 Cihan hlir-
1\ ar· ·ı· ... ok h ı ır .. de ve 
&arbusu,ıar·da di

reıer·i ~edeniyeti 
rtıuhar°e u, tünlüğü-

ller aza eden lı. . ı, av ır 
Uııcte b~ı topraklar 
bknrrı ırıeşnıeıı.e. e 
tnurn~~.01~k şüphe-

tı. un olınaya-

>.futıih k 
nci b' Onferansının 
li~ntı ır hususiyeti . ~ ~r ' 1clen nr davasın:, 
clav ılJi kurtu'tı~ 

ası h · -r· Uı"nıak alind(~ can-
ltosı1Jv tır. Polonya 

"ere akyaya biı· no 
Skn0 tek Lehlerle 
tte 0Prakıarın 24 
tiı-. a~esı.~rııini iste. 
seı,e gun şu veya 

tıı ha:~e susanlar 

8 ıracaklardır. 
il sırad 
ısuın a CenPvre-

11etler ~tıa~eqelel'ini 
dan eınıyeti pak· 
,ı. ayıra k 
' Ol<i w il ararın a 

uiu ehemmi-

yeti vermek lazım ge
li:-. Art1k Milletler Ce
veti 1918 zafer statü
kosunun bekçiligi va
zifesinden ayr.l ııakta, 
bu yüzden kendine dtt
rılmış olanları yeniden 
a,,a almak imkanlarını 
hazu·Jamakiadır, Hu ka
rarın İııail iz Baş' eki ıi 

ihtiyatlar terhıs edılecek h l k 
r\nknra 7 (R<ıdyo) Borsalar henüz kn- aztr 1 

nnıst;, fl Cekoslo- p~ılıdır · Hud udla r Kültiir Bakanlığı. Cum-
"" 

\'cta kva cuıııhur n - düzelrnevinct·ve k~1- huriyctin on beşinci yıl o . 
ile Hiller arasındakı 
tem&sların neticesi olub 
olmadığı malum değil
dir, 

l l ""1 1 l~ l dörıümünün yurdun her · · 1.> f~·ı · tnr <;ıJ)a ı <~ ac~<-
ısı .Jenı ş re ı u•sı y- taı afında tııılunan İlk, Or-
lt· bernb.:'r dün P- tır; seferberlik kal ta ve yüksek tedrisat 

dırılınca ihti)1 .ıt t·f. rnckteplPtirıde parlak bir r~rrdan ııv. ıln11stır. 
.\1ıınihtc Aitlerle Çem

beday.n aı a~ında iki 
biiyük devletin ebedi
yen bi"İ birıerile mu
harebe etmeyecekleri
ne dair imza olunan 
taahhutnarıw. y(:'ni ci
han bal'tıi korkusun
dan henüz silkinmiş 
Avrupa ve cifıau nıil
letlcri üzerinde şrp
he~iz pek derin bir 
tesir basil edecektir. 

b ~ • r;.1<l terh s c<lııecek- surette kutlıılanm:ısını te-
. m:n için hazırlıklarını ikmal Ç~koslovakyada tır. etmek üzredir. Bütün mek-

SULHU KURTARAN 

lngliz Başvkiline 
mükafat 

Hitler Mussolini'ye, 
Çeınberlayn Daladiye
ye malumat vcl'meks.
~in bövle bir taahhüt-.. 
name in za eımeye-

cekleri muhdkkak ol
du11unc.1an bunun dtt da 

e .. 
ha geniş ııeticeleı·ını 
beklemek doğru olur. 
Bu ımza ile Cenevre 
kararı arnsında J'abıte 
ihLimalı aramak da pek 

İngiliz g:1zete1eri
nin vazdık 'arına ·gö· 

ol 

re, suih yolund;ı 

yııptığı hüyük hiz
nwtlf-'rc karşı hir 
111 Ü k Ü fi ı t o 1 111 a k üz -
re İngiltere B:ışve
ki1i ~listcr Cenı. 

·' 

niden d:J~t devlet aı a-
lıoş olma.!. sında ihtılaf! 

Her halde na ~ıı bir ö~·le görünü~·or hi 
kaç giin evvd AV• upa bunlur küçük nıillclle
ha.ıiseleı·incle menfiye ria dertleri için büyük
doğru süratlı bir in.~i- leı·in lwı bıııi, p n• iı ır 
ş r olmuşsa, şimdi mus: Yoığ·an yakmak, yahut 
oete doğı·u ayni süratlı \1ussol•ninin t11tıırı~·ll~ 
inkişafı görmekteyiz. çürük Çek yumurtasmı 
Yalım~ ortal.la Lehistan Pişirmek için boğaz
ve Macaristan mesele- lasmak gibi hir cırıuct 
leri var Bunlar ta nıa- telakki edeceklerdir. 
rnen hallediıinceye ka- , Hülasa bu dakika-
dar rıe oldca!!ı tahmin 
edilemez, Yalnız bir 
fey olmayacaktır: Ye-

- Sonu 2 iııci sayfcJt-

berin vne k r~ lın ta h-
"' 

sis edebi lecegi en 

hü \'Ük ün \'<l n ohı n . 
1) zhf-lğ· ı nış·1nının 

en bü" ü k rü ı ht:si nin 
verilnıesi nıuh <:-

nıeldir. 

O z:-ınınn kendisi
ne «S r » d ye hitab 
edilıcektir. 

Ce~ Cum~urreisfai 
~ ~ 

Ro:nn 7 (Radyo) 
Çeoslavakya cunı 
hur reisi Beneşin is 
ti fası üzer ine cumur 
rcis1 iği Vt kfı letini 
nı u va l, k :1 ten 13 cı ş
v eki 1 <leruh'de et
n1iştir. 

tl-'pler bu mes'ut ve tarihi 
"'İİrıde hazırlıklı bulunmak .... 
i~in şimrliılen çalışmaya 
b:ı~lın1caklardır. 

• w 

Cuınhuıiyetin 15 inci 
yıl uüııüıniine tr.sadüf e
den haftndu ilk okulları
mızda. bütün derslerin ıııih
vPri en mhuriyet ve Ata
türk iııkilftlıi ıne"zularına. 

hasredilerek tir. 

Ortn ok ullar]a liseler
de, muallim okullariyle 
cı tik ve teknik okulların
da ~4 Birincit{1~rinden 27 
Biriııc!ıeşriııe kadar öğle
den sonraları ders gö~te
rilnıi\'ecck tall"b(·ye kon-. . 

., kt' fcrauslar \'Crı.ece · ır. 

Verilecek kontcı anslar 
At:ttiiı k'ün ha vatı vP. is
tiklal mücadele=-iy:e Cum
huriyı·tin tesi~inde ve Türk 
inkilflhinin biiı iirı safha-
1,ırıııda biiyük önderliği 

tebaı üz ettirilt•cek, Tiirk 
iııkil:"t'. ıiııiıı muhtelif cep
tıt•lcri imparatorluk dcv
riııdeki vaziyetiyle muka
yese fdilerek eaıılaııuırı

lacaktır. 
Orta tedrisat teknik 'Ye 

ertik okull:ırı tar3fından 

Ciimhuıiyet ve inkilap 
me\'zuları üzeriı de mili 
ve vataııi bir piye;) temsil 
edilecektir~ 



Sayta 2 ULUI eE~I 

ŞE~iRve :·~~~m~•••••••: ::Garu~ra~ı 
1 L Ç E • H@llb~trO~ır: A 

il ıı IJ E il L E :l i : ••• ••••••••••••• ••••••• Sevgilisini Ki'' '1 

~©lfi1 A vırlYI IP>c§l t ı.· ı,ananıj 
(b) lUI lti1 ır c§l ifil o e"" 1 s~ 

·ı J9 ç A nıerı ~~ . rı' 

Hususi d re e 
Veni tayin ve terfiler 

Hususi idarelerde 1 Haziran 038 den 
itibaren yapıln teşkilata göre o~dıiliye 
Vekaletince tanziın edilip ''ek iller l-ley
etinin vksek tnstiki.na iktiran eden Vi
lavetin;iz Hususi ~luhC\sebe kadrosu gel
ıniş \'e ı l1eşrini evvelden itibaren tetbik 
edi tn1eye hnşlan n1ıştır. 

lngiltereye 50 ınilyon 
liraya mai _oldu 

Her vilayetin gt>lir vcıziyetine göre 
tesbit edilen bu kadroya göre Hususi n1u
hasebe ~1üdürü Adnan Anıiklinin nıarışı 
45 lira olnıuştur. Hususi nıuhsebe n1uan1e
lat ınuhasebe, varidat, ve ynzı işleri ol
ınak üzre üç büroya ayrılnııştır. l\luha
sebe ~1ün1eyyiz\iğine terfi~n T'cvfik 'Ya
\'UZ, \''11:1 işleri l\lünıeyyizliğine Niy~zi 
ve v;ridat Şefliğine Kasını tnyin cdir11İş-
lerdir. 

Günlük Altıncı Tıb 
kongresi 

- PİYASA- Bu rıvın 26 sında 
ı Kilosu I! ., 

cın.ı \ Kr. ı ~~ 
1 

topln nnınsı cvve!ce 
Buğday 1_3~ 1 ', • ..?<!_ kararlaşan aitıncı 

;j 
_:<\.rp a . 1 _ - t ı b kuru 1 t n v ı a v ı n 
Un (Bır çuval) ôoO ~ ~ 
Darı 3,- 1 1ô sında toplanacak 
Nohut 5 _I = tır. 
.Mcrciıııe~ 3 25 
Piriııç. 25 
Sade Y ag 90 -·------

İngilterenin son 

haf talar<laki buh
ranlı günltrde, te 

dafüi tedbirler al
nıak için takriben 
40 nıilyon İngiliz 
lirası harcandığı res-
nıi istatı~tiklerle bil 
diriln1tktedir. Bah 
riyeyi seferber ede-

BAY EDEN 

• 

rek, harp halinde 
bulundurnıak için 

ı de 10 nıilyon İngi
liz lirası tahsis olun
muştur. Bu para
nın büyük bir yeku
nü gen1ilerin ninh
rukatına, silahlrına 

j harcanmıştır. 

'Eski In giliz 
Hariciye Nazırı 
Laheyden bildi

rildiğine ğöre, eski 
İngiliz Hariciye Na
zırı Eden, Holanda 

ve Polonva hükCı-
" 

nıetleri tarafından, 

Aola nda ve Polon

ya uzlaşına kon1İte
sinin dain1i reislİO"İ-o 
ne seçi ln1İştir. 

Tere ya~ı 

Kurultay üç gün 
dev<ı n1 edecek ve 
111üzn kerdere 400 e Zc\'tin \':ı '"ı üU ı 

Yıin · t" 30 -~ v.c.ı kın doktor ist İr{ık 
- ---- - ., f 

_l>eı:i ~5 _ eyli\1ecektir. 
llacıeın ·'O 1 -

Mu ve 
sonrası! 

Badem içi ıÖo Hariciye Veka 
Ceviz 20 

_ Başmcılrnleden -

ce\·iz içi 40 = {etinde tayinler ya kadar kati üç yeni 
Mahlep 30 __ hadise karşısındayız: 
Mazi 12 · B 1 
Kesme Şeker 35 - ! Barı aş~<onso. Almanya, bazı küçük 
Toz ~eker 32_ı_ losluğuna nıerkez- arızalar bertaraf, millı 
Kahve - 125 -- l den İsn1ail Oktay birligini taınamlamış-

yacağını Almanyaya 
taahlıtit etmiştir. 

Ya Rusya? Hacmi 
kadar muazzam bir is-
tifam? Her halde ajans 
hayactisbri daha bir 
müddet radyolardan 

b
. cııı·. 

garip ır 1! 9 
olnıuştur .. te 
Groker isn1111' ı 
yüksek mekte~.ı 

. n1t" 
lebesi. ayn~ nd11ı 
ten Anıelı ' I ~ .. ıe 
genç ve gtı ~tC' 
kızla sevişnıe p ! 
Birbirine çılgıll 1 .. 

bcığlı olan b~rr 
g enç sevd~lı b , 

k~'I' dehşetli bir 5< 
ya tutuşurlaf·e,l 
bi. kızın çok 5 ı.t f , .. pel' ~ 
gi b i r kO ... ~ iltt 

An1eli bu ~~~ı 't~ 
pek fazla se\ Je 
den dostu olf1 11.~ 

k•~ kanlı bunu ~~~ 
nıaktadır. ~·1 ~t ı 
gözü kıskançkı~ 
kararan kaçı ,11 

se'r a ta ha ncasını pır. 
sinin göğsüne ~ ıo 
tarak zavallı 
ö)düriyor. 

1 

Irat Hariciye~ 
Londra0 

. . ,.e 
Irak Hnrıc 1 • e 

ZJrl ·revfik s~,·~ 
. tl11 

Londra va eti ., ~ 1r 
Selahiyettar 11 

td 

filden alın;ıı11 ~ ~rı 
~ ·\> 

luıııata rröre, ' 
~ ki 

tere ile lr~· 
,11 

kadar eden .. 1 " 

leler gö· ü'.?ll' 

tir. 

Ulus sesi Cum~uriP 
_ Sannn !5_ı= THhran üçüncü ki'ı tır. İngiltere ile Al-
' a~ 315 1 . 1. . H " . d manya arasında bir 
~ını .. ~4•'"" - - 2 o- - tıp ığı ne anı 1 , anlaşma olmuştur. Ce-

kulaldarı ayırtmiyacak JI 
kadar enteresan oı- , Bayramı~u e 

Pcknıcz 18- - - Balkan tayin edil- nevre, muah~deler yü-
Ral -ı50ı -,- n1İştir. zünden çıkacak ihtilaf-

ı lara bir daha karışrui-.. 

makta devam edecek- ı Fevkalade t>1r ş 
lerdir. çıkacaıctıt· 

ULUS 



Nlardinde 
Açılacak ehli hayvan 
sergisinin proğra"nı 
4 ..... " 18 .. ak: Şubesi : 

' ta\1. Strıru(l . . 
ı~ ·Uların ~h .. ~?, 1 \'tırak edecek kıı::rnkların müsrccel 
k ayğırlard ukuınet v<.'ya cşlıa~a ait ıııii ._ PcceJ damız
~ l'ttır. ır . aı~ ha ıl olıııası Ye pedig:rilc ı i bulıının:ı. ı 

Urdu·· ırıncı \'C ik" . ··k"f t 4 10 .. .. .. ncu .. lrıCı mu a a - U\ UnCu, 
" nıukaf· t · ('~ .. l a ıse ualıa yaşlı kısraklara \erilir. 

it edilen klsraklar için 16 mU· 
kAfat 'Vardır. 

Miikftf:ıtın 

Ririeci hlükfıfat 
ikinci 
t'çüncü 

Diirdiincü Mükafat 

iL, 'l' 
ay Şubesi: 

7!) 

50 
40 

30 

x 1 
x Q 

x 3 
x 10 

.M ı k <l :m 

,...,_ 
1 ~) 

100 
120 

- aoo 
• 5Uü 

f Ser~·ı 
~a" f;ı ere 6 aylıkelan 3, 5 Ya .. sına kadar olan 

ULUS SESİ 

Mardin 
Vilayet ~aimi 

Encümenin~en 
1 - Mardin Divarba-

"' 
kır yolunun şehir idne 
teı:-:ıd iif l'den ve ?ı.f l•mh' ket 
lıast<ı ıı e~i ilt.1 rUrıd1:"n Nafi · 
a Garnjı ürıüııe kaıl :ır 
5019 lira9(ikunış lıt' ueli 
kf'~ifli ~ln.ü!) metre tu· 
}undaki Parka kaldırım 

in~:ıatı 27 /9/ 938 tarihin
de:! S Teı-rirıi e \'\· eı U38 
tarihine kad:ır ] ,j giin 
nıii<ld ctl e :ı çık eksi l trııeye 

J.. onu 1 m u:;tu r. 

2 - İhal0si 8 Te:'rirıi • 
c,•,·d ü38 Çar:;;:ırııba gü 
nii s:iat 3 te Yilayet Eıı-

ciiınerıin ele yapılacaktır. 

3 - lllU\':tkkat tcııı i-

8ayı 1848 

Jl"1·1~1GTf(::11'18Gm:!l:::nDIClll ~ ..... llıı..Jlh ... ~ tdı1.:.11 • .::.a1l.1 
ABU NA VE İLAN 
$ARTLARİ 

.-----1 '"'bone ~artları 1-----. 
MUddet Türkiye _!!in Harlc için 

re; Aylığ"ı 30u Kuruş 500 Kuruş 

Altı Aylığı 450 
" 

800 
" 

Seneliği 800 
" 

1500 
" 

İLAN ŞARTLARI 

İlanın hener satırından (tn) Kuruş alınır. 
İlan ne5rin den mesu-liyet kabul edilmez. 
<liinü geçpn nushalar (10) kuruştur. 

Mardin mevki satın
alma komisyonundan 

a ~~ • 
l'ttır. ap taylurı girer bunların müsccel olıııalarıı. natı 382 liradır. 

Askeri hastanenin 600 

kilo ~acle yaı:t ,.c 2700 

kilo kuru otu 12/ 10/ V38 

yağının muvakkat teminatı 
40 lira otun 10 liradır 
muayyen gün ve saatte 
isteklilerin kouıisyonımıza 

müracaatlarının ilan olu-

~'"• t Ol Unan saf kan arap taylarına 

Ad l6 DıUk ~\lat ' 1 erilir. 
"t 

M iikfıfatın Mık<lar 

l 

Birinci Mükafat 

İkincu 

Üçüncü 

Dördüııcü _ 

""Ser · 
~ gı~ e duhuliye ücreti 

75 x 

50 x 

40 x 
~--O x 

yoktur. 

1 - 75 

2 100 

3- 120 

10 - ~!)0 

54{) 

-....... nrr h 
(!biu ayvan sende yalnız bir sergiye iştirak 

r. 

a ........ B· 
~:r sene;r senenin sergisinde birinci gelen hayvan 

~~ilci ola~ıe an~k ikinci üçüncü dördüncü "e 
ıı ltıüdder sıra ıle miikbafat landırılır ve bir ha-
..ı 1 hayatında eş, ser...,.ive istirak edebilir. 
~....... bJ • 

" h y arı~lara . . 
rrı ay'-'!•nl • ı., tırak etmel: üzere, hazırlanmak da 
"!>" ... ara 8 ·ı ~ ~ iki ergı er de mükafat \'erilemez yarış-
11 b sene kad b. . .. aJ.\'auı ar ır ıniiddet e' ,.el uz:1kla~mış 

··~..: ar 8 · •{ ergıde kazandıkları takdirde nıükafat 
s..... • 
~ Muk flfat k 

\'e )'aşında az:ıırnn hayvanın sahibi bay\·an l 
·1> etmişse 8~.tın alarak kendi elinde talim ,-e ter-
ı<ıOt nıukaf rgi llp huvrt a.tın nısfı hayYarJI keneli elinde 

Ye D'etı: 1 
ene dıger nısfıda talim ve terbiye edip "' ren ve . . 

6 
• nı sahibine verilir. 

15' Sergi k ·ı ·· 
11 .... ı 6 • ) .... ıt ''~ kabul ınuameJr ... i 13 - 14 
~ •rekturıu .--:- 11 I 1.Teş. / B38 giiıılerinde ,·rteı
~ de hay~n~e ~ 8 - 19 - 20 / ı. 'fcş /tı38 tarih

·ı· llll.ia, Cu n ·lr .muayene ve puantaj edilir,/~ l-
ir C),. nıa tesı .. 1 . 
~~/1./ T gun erı ta:;nifiı ve kazauaıılur il< D 

~ eş ( 938 paıar günde kazananlar ser
e te•hir dil" ., e ır. Sft~hir ÜÇÜDidür. 

4 - isteklilt:rıirn d:ı h:ı 

fazla m:ıldnı:lt :ılıırn k is 
tiycnlnirı Vilay(11 Encü 

çarşanıha giinii saat 11 de 
meniyle ~f:ınli ıı N' :l füı Da-
iresiııe nıürııcaat etmeleri sekiziııci !ıutlut tabur satm 

ilan olunur. alına. koıııh~yonın da ek-

:m/9/938 ve 3, 5, 7,/1938 siltıneye konmıştır. Sauo 

nur. 

Mardin Defterdarlığından 
3-4 

Eski kirasi 
Sıra No MevkU Clnal Klmden metr4k olduiu Lira Ku 

1 Kalıtınara 327/2880 f.ehim Bağ Hızknllah çernıe 5 25 
2 ,, ıı isif b:ığ', bahçe, kasır Almdlahat usı b:ıhı 15 50 
3 ,, 1/ 4 sehim Ba~ Naum aho 2 50 
4 ,., 2 humus 'I'arla LO!ı velet Hanna ezrak .. 00 
5 Hanırak siilüs Tarla Şıınnıas SoJfatori 26 00 
6 

" 
Susuz Tarla 

" " 
3 00 

7 AH bar Dara karyelı lsa ve mclkü 9 00 ,, 
" 

... 
8 

" " • ,, 
" " " " 

2 00 
9 ,, ıı ,, 

" " 
,, 3 00 

" 
,, 

10 
" 

,, ,, 
" 

,, 
" " 

,, 2 00 
11 Şadul Bağ Cebbur Abbut Z.mcrro bınt 4 00 

Hazeko 
12 Paspanos " 

Sad<> velet dcco şammas 6 00 
ıg Ri~mil küy B:ığ \ ' C bahçe hissesi Ytı$iif lbrahim çerme 4 50 
14 ,, ,, ,, 

" " 
Circi~ memı .) 5 00 

" 15 Şadul Bağ Hanna antuı ı , circis iliye 5 00 
menazır 

Me\'kii, cinşi, kimden nıetruk olduğu ve iki senelik muhammen icar bedeli yu
karıda yazılı ha1.incye ait arazi 938 mali yılına mahsuben teslim tarihinden iti
baren Hnir:ın 939 uid:ıy<'tiııe \' C U39 mali yılı sonuna kadar murur edecek rnild
ıletle icarr. \Pril111c·k ii'l.re 27;'!1/9:18 tPrihindeıı itibaren 15 gün nıüddtle his8eli 
:ırazi pa·1.aı1 ~·ı \'e miilkiyeıiniıı teıııaını Ilazirwyc ait ol.m <ırazi de açık Rrttırma-

ya körııl )m;ıştur. 
ihale ı~ Birınci T<'şriıı 938 t:ıı il ı in~ müsf.lı.Ef Ç:ırşr.ınha günü :saat 10 da Va-

ridat Mücliirlüğ'ii odasında ynııılacaktır. 
Mukı-ıvı le tam.inıi PS:ıs olııp ş·ırtrıanwyi anl:ımak \C daha fazla malumat al-

mak istcseııleriu ıııeı.bO.r gune kadar Deft<·nhırJığa nıii racaatları ilan olunur. 

30/9/938 ve 4, 7, 10/10/938 

1 



iDAREHANESİ lVIARDIN.'DE • Ummnt N~yat T'e Yası ı..-' 
Eakl Ralke71 Btn .. ı H11SUSi Daire 

Teliraf Adresi 
Mardinde "Ulus Sesi,, SSESI 

Dlrektörii 

M. Siret Bayar •" 
Baaıldıiı yer: (ULUSSESl) S..-

/ WZS•MES!l!l!!llllNS .... 9!!!1!1~~~~! ......... ~.U_.-mlllll~~-~-~~3&2_.._.~w•S&22------------.----------------------------------....... _.. 
1 Mardin Def terdarhğından d Mardin mahkeme başkatipiiginden bC 

Muhammen"' 
~1ardin Savur ka

pusi n1a hal lesinden 
l\1ehn1et kızı Huri ve 

"' 
tarafında kocası 

mehallei nıezküre
den l\1ehnıet Sa it . 
oğlu Abdulkadır a-
levhine açılan ncfa-

"' 
ka davasının ınuha-
kenıcsinde ınerkun1 
Abdulkadırın ika
nıet mahallı n1eç
hul olduğu anlaşil
nı~ kla hnkk1n(h·ki 

davetivenin i lanen 
"' 

teblig· ettirilnıesinc 
ve nıuh~ kc>nıenin 

28/11 038 gün üne bı 
rakılınasına karar 
veri lın iş oldu<>·un-.. .., 
dan n1 e r k u rn u n 
ınezklir <Yünde n1·ih-...... 
kenıeve esa )eten ve ., 
ya vekaleten gel-
nıedigi takdirde gi
ya bında n-ıuh c:ı ke
n1eye devn 111 oluna
c1 ğı iltın olunur. 

Vardım t 
Bu yardım en bü

bük bir yur 
cudur. 
v lYI ırıt©l ©\~: 

T··rk 
Kur 

S ra No Mevkii 

ı Şeyullah 

Cinai K;mden metruk oldai_!I_ ~ 00 
Hane hisst>si Raffi çermP. (beytulkav) 5 oO 

2 ,, 17G/19:? sehim dükkan Sado nnno 8 oO 
3 
4 
5 
Ü 

7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 

7 ,, Hane ve dükkan hissesi geldani Hanna e"ladı niim on 
,, Hane hissesi .Ntsri Haııa ~i oğ·ulları 14 00 
,, N'isif hane Amsilı göllü Halıbo 7 oo 
,, " ,, Bcıhhadı ve FerRO ıo oO 
" E:rne hissesi Ilann:ı Ilıdu kızı Hatun 5 oO 
,, Diiklrnn h:ssesi Circi::; turna kavvak 9 oO 
,, Nbif hane kas h:ırına yusüf oğlu İlyas 15 0~ 
,, ,, ,, Vı rıli Circis menazır 12 oO 
,, ,. " Circis nıelkün tazbaz 26 oO 

Eminettin Hane Melki oğlu ab~hılahat gevro 30 otl 
,, ,, U: ı si ttilluhvi 19 oO 
,, ,. ;$ao zevcesi Seydi 8 oO 

Mcnslıri köyii ,. Yakup vcfod Yusüf 8 

~feddi, ci:ısi, kiııı<.lcn metruk ohlu!!u ve bir senelik muh:ımmen ic:ır .11 ' " ·hı 
~· ~ t. arııla y:ı~ılı lI:ıziııeyc <ıit. nıeh~rıi D38 mali yılına nıahsuuen .teslim t:ır~ dı 
~tı h:ı.rcn f~aıır:ın ?:3D "~' 040 mah yıll~rı. sonuıı :1. kadar ınurur ede~~k ııı~d ! 
ıcarc verılınck uzre 2G / n / 9;18 tarıhındPn ıtıhareıı On lırş gu n ın° r• 
1-1 l No. daki hi::;scli yerler puzarlığa ve 12 15 No. daki yerler de açık 9 

rııa'.-a konuluıu~.tur. 
,·ıı · ihale 1 ı Birinci tPşı in 038 tarihine müsadif Salı günü saat 10 da 

• f ıı tliJr!iiğ"ii odn~ında y:ıpılarak tır. 
8

11 

~lııka\• clı~ tam.iıııi e~as olııp ~artnnmr·yi anlamak \ 'f' daha f<ııla malurn~t 0 ~ 
i :-tPyenlı·ıiıı ihale giiııiiııderı P\"(•I Deftcı<larlığ'a miir:ıca:-:ıtları ve tal ipJerill O 

ıııııvakkat t1.mıiııatlaıiyle ihale güııiiııdc komi~yona nıürncaatları füin oıuour· 
20/9/938 \'C 5, 7, 10/10/938 

~I:~~~~~~~~~---~ 
).:& O MARDİ NO 

Ulus Sesi 
~ ~~~um~vö . 

1 
•. r Doğu llleriqin en mo~ern ~ir 8 A S 1 M E V 1 O 1 ~ 

B 
.............. ~ .. a'1111EJm:.:llCJllmA:::lll .. ~ ı ~, ............. 

ır varmış ~·.. .-Y-e-.-•• -g-e-ti-rt-t-ij!-inı~I~ 

B k 
1 Her nevi l)ef ter, Çek, Bo- fant.azi ve kUbii' 

İf YO fil UŞ .. , ~- no, ~·takbuz, Kağıt başlık- harflerle çok şıi' 
.., lif ları, Kartvizit, Davetiye, reçete kA{fıtnrı 

Evvel zaman içinde 

ÇOK GOZEL H·ıc Av: 
KİTABiDiR 

'ıc-' Duvar afişleri, Sinema ve basılır. 
JJ Tiyatro biletleri çok güzel 

bir şekilde basılır Ye kısa 
bir n1üddet içinde teslim 
edil İr. 


