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ahib ve Başmuharriri 
StRET GA Y Alt 

'deınıeırnt menafiuıe Rid yazılara 
savialıırımız A~tKO?. 

Sayı 1854 

17Birinciteşrin1939 
SALI Basılmayan ya-ıuar ıeri 

veriirne2 . 
ltesrnt ilaul:ırın saııtimi 2:5, hu· 
auat iltnların kcliıııcai 4 kuruştur 

= . s·i YA SA L _ G Ü N D E L I K T U R K G A Z E T E S İ Sayısı 100 Paradır. 

....... 

On Uçilncü yıl 

• r ıye 

~elaketzedelere yardim .. 1 

~7..mirıh·n g ) l~n gon ha· 1 ifaya ko~ars:ık açıkta ka-
ht rll'r lJ ı kilicl e zPlıe- , l:rn yurtda~l,1rırrıızın kıs 

h:·rıi n fasılalı s·ırsmtılı.ır - ı grlmed•ın, so~uk ba:-.mn~ 
la lıPniiz devanı etmekte c.J:ın biıer ç:ıtı altıı111 yt·r-
0lduµ-unu bild•rınt>ktı>, hu lt \'tirilmde ıinc o k:ıthır 
hinuıan tabi:ıt hadisf:'ginin iml.an Yeruıi~ oluruz. 

doğurduğu felaketin acı
lurı hala yi.ırekldriıniıi 
Sızlatmaktadır. 

Dün mamur olan bu 
~Uıelım yunl p:nçası bu 
gun harabe "e enkaz ha
liııueuir. Dün C\ inde, bar
kınua şt·n ,.e me~' ut, t;u
lası l.ıa.şımla işile gilcile 
1tı ·~ğul hirılerce 'atandaş 
bugün Dağlarda, Kırlar
<la Evsiz, barksız, Hükf1· 
rneı in \'e Kızıla) ın uza. 
r:ıan şef~at Vt! yardım eli· 
le kurulan ç~dı ılar altııı
d:l iztir. plı g!lııler y:ışı

Yor, E kaı altı11da ka· 
lan ya ,·rulan, Ana, Baba 
'e k:ın.leşlcri için göz 

~aşları döküyor. 

R,~Jyolarda diuliyor 
\'111 G azeteleı de ok uyo
tı..ız. Bütün m"ınleket bu 
acıyı kalbinde his etmek
te ve payla~makta, \·il!i.
Yelleimrizin her tarafınrl::ı, 
l\aıa Nahiye ve Kövle· , • .ı 

tinıiıde felflkete uğrayan 
~Urtda,lara yardan için 
~ö terilen hey~can ve ala· 
ka. güm.len gillıe artuıak
tauır. Her \ ilayettr, hat
ta k az::ı ıııerktılr.rintle 
lııı~uıleket ili u nev \'t•deri , 
l)arti ve llalkedcri. tlig··r 
llıilli kurum aı:ılarırıdrın 
t(\ekkul eden ht>y'ctl•·n', 
l\.oıui:,youlara balkııı ~ np
t ~ı tı>berriiier yekOııu 
gittikÇt! artmakta ve ıuü
hiın bir miktarı bulınak
tu.dır. 

Hiç şüphe yok ki; fe-
1flkehcdl'lcre yardım et
llıek valnız hükumete de
~il, tJiitUnümüıe düşf'.n 
en kutsal bir vazifedir. 
~u ''aıifevi ne kadar iç 
\~, YlUUt ~çirm~lt i~iD 

Ibıniyetli .Manliıı hal 
kının bu yurd i:;.iıııle .ı .... 
ön $afta yliriiyect·~i ıı i 

görm<'k bahti~ :dlığm:. ı ail 
olacağıımıa t>ıııirıi7.. Yal 
mı bu işte pt>k geç kal
mış bulunuyoruz. 

Her vilayette oldu~u 
gibi şehıimizd~ de bir ko· 
ınbyonun bir un önce te
şekkül tdPrı · k faa1iyete 
g.-ç ııl•:-i ı i ö.ltı.r;; ılıkla bek
u) or, haıııı)tth Maıdin 
ı.a . , 11111 yıık::-ek teber
ı ii lcrıııe su tuu le&rıuııı.ı açı-

yoruz. 
Siret Ba, ar 

Ulu.5 Sesinin 

O!kili f elalteze~e!e r!ne 
yardım listüsi 

Dlkili Ft>laketıeı.Jele

rine yardım olmak üıre 

Gazt!tewizde bu günden • 
itibar.~n hir teberrü ı-;ütunu 
açıyoıuı. 

Sayın Okurlarımızın 

,.e haınıyctli halkınıııın 

y<ıp ~c ı.ldarı t<•l.wrı üleri 
Kızılay Kııruıııu va:::ita 
sile felaketzede kar• ıt'Ş· 

lcrinıize gönt..lerece~iz. 

Lira Kuru' -5 Gazetemiz 

1 50 

6 59 

f!iu hibi Si· 
ret Bayar 
Ga1.eteıııiz 
Başmün•t-

tihi Uı·ıııel 
I~ın:ıy. 

il 
Oünü geçmiş Nuıh&lu 10 ıc. • 

Kuruluş yıJı 1 Afustos 927 

o tofla tekrar 

Aı.k:ua l 6 (A. A.) _ 

Rusva l'inhn ı.liya itilafı. . . 
ı.ı·ı y:wı h:.ıı;;ııııl:.ı, Sara-
c·o0:ıunıın Kreuıliıı Sar:ı
yırıda yııptığ'ı uıiizakt're

lei· lıuyük lıir :ı l aka ile 
takıp edilınekteuir. 

Tiirk: ~ov yet. rui\za-

alınan CC\'apl:ır üzerine 
nıüzakt>rc!cre cfev:ıın et
mektedir. Türl.:iyPuin, Bal· 
kan hükfimctlt'rirıi :ı!H.:i
ci:ır eden oı:ıddc l~rl de 
B1"lkau De\ letı t: rinc b.l
dirwek t1..ir. 

:::ıaracoğlu me::ııleketi· 

kerı·leri lıi t rıuı bulunca, ne dönerken l ... o::-terıcede' 

n1;;t i\! ı .in lıir t.traft<.uı F

ran.-a \'C lrıgi l ıt• rr, di~er 
taraftaıı Sovyı:ıl~r ara
:-;ııı<ia bir köprü v:ızifl'Si

ııi gör(•cek 'e 'füı kıye 

bu köµrüuün mesnediui 
tt':;kil edecektir. 

Alıuanya, buııu boz 
ma~a çalışmı~sa da mu
vaffak olamamıştır. 

Tas Ajan~ı Lilı..liriyor: 

So"·yet - 'flirk konuşına
laıı neticeltnmeğe yak
laşmaktadır. 

Sovyet tddifü~ri An
karadaıı Loıulı ay.t ve 
l'.ıri~e bıldiiih.:rck oradan 

veya Karadeıdzue ıah.ip 

bulunduğu Vapurda Ro. 
wauya Hariciye Nazırı 
Gaftınko ile bir mUlAkat 
yapacaktır. 

Türkiyt>, müttt•fiklf'ri 
aleynint- olarak hic lıir 

şey kabul ctmeıni~tır. 

Ankara 17 ( A. A.) -
Mo;,ko vadan bildiriliyor: 

Türkiye Hariciye Vekili 
Şükrü Saraço~ıu, <lun, 
::50\.·yetler Birliği komiser
ler heyeti reisi Bay Mo
lotof u saat ı6 da tekrar 
ziyanıı. etıı ı iş ve görü:;me 
iki saat ~üruıüştur. 

1 r 
800,000 kişilik bir kuv
vetle büyük bir taarruza 

hazırlaniyorlar 
Ankara 1 G (A . .A.) -

Fransız tt-bliğ i : ~lozı:l "e 
Sar ar:ısınıb.ki ılüşıııa.n 

h:Jtlarırıcta bii~ ük lıir fa. 
~ıliy .... t k:.ı~ t edilııı~ştir. 

Roytere Paris muha
biri uilrliriyor : 

llİi Alman taarruzu. 
mm yakınlığı göriılmtk

tedir. Bütün Cl'ph<' ü1.~

rin•ie Almaıılar büyük 
baıırlıklar yaı•ınakt:ı.nır -
lar. 

m:ık üzre kiillivetli kuv. 
vt'tl~r toplaııı:~k t'1dtrlar . 
ı.~ 'l' 1 . b. 
j" r·ı n~ız ayy:ı ı ı· t•ı ı ır 

k<H;. yerdt: dfü;"ıırnn tah
şıtl:ıtını kayt etnıi~lndir. 

Alınanlar hücuma ha· 
z1r 8ü0 bin askeı i sefer-
ber etmişlerdir. Almanlar, 
Tanklarla ban·kele geç
tik ten soora Tayyare ve 
Topların biıııayP~ind<> hü
cüm kıt'aiarını sevk ede
ceklerdir. 

Ac:1.t· ri mü~:ılıitlrr, Al· ı Ankara 1<3 (A. A.) -
ın .ıni..n :ı na rsemborğ' üıe· Cf.ptıelerdc : G:ırp Ct·p· 
ıiu• bil' ~üt\lU) baıal~- Q~aind' ~ Topçu ateı vt 

Büyük Millet 
Meclisinde 

Ankara 16 (A. A.) -
Büyi'i-: Millet Meclisinin 
bu günkü toplantısında. 

Hatay vilayeti teşkilatı

na \'e Zelztleden ve Sey
la ptan zarar görenlere 
yardım için Kızılay Ku
nıınnnun in"anile Malh·e 
Ve~a.1di btitçPşiııde aÇı
lacak fasla üç yüı bin 
lira fe,·kalade tahsisat 
konulmasın.ı dair kanun 
IA.yihaları müzakere ve ka
bul edilmiştir. 

_ .r Vu~İlimiz 
~esa~a 

Ankara 17 ( A. A.) -
Tas ajanın bildiriyor: 

Sovyet zıraat serviiini 
ziyaret etmek üzre Zıraat 
V t!kili Bay Muhlis Erk
mtmin riyasetindeki '!'ürk 
heyeti Yapurla Odesaya 
gelmiş, mahallt zıraat da
ire:si şefi ve :azeteciler 
tarafında karşılanmıştır . 

Kastamoni ve Kütahya 
halkmın yardımları 

Ankara 16 ( A. A.) -
Dikili Felftkt:tzedelerine 
yardım olmak üzre Ka.s
tauıoııuda Balk tarafından 
Kızılaya yatırılan para
ların yekunu ~imdiden 

400 lirayı bulmuştur. 

Kütahyada da topla· 
nan para mühim bir mik
taı a varmıştır. 

keşif faaliyeti olmakta .. 
dır. 

İngiliz Tayyardcri dün 
ukşauı Alm:ıuyanın Mer
kezi vr şimal kısımları 

üıeı inde muvaffakiyetli 
ktşif U<;tı~ları yapwıtlar· 

<l"J 



. '. 

Sayfa 2 .. 

e 
Passif orunma tecrübesi 

rinc 
gn 
clır. 

yan~ın, t:ıhrip ve 
boınlıaları atmışlar-

Ankara lG (A. ı\.) -
.Bu sah:.ıh tzıııirde "e K:ır- 1 
ş1 yak:ıda pas.:if korun 
ma tecriıbelcri y:ıp1lını~

tır. 

Tayyareln kı~la. ihe
rine de Tperit gazt :ıtınış
lardır. Sıht.I );anlını teş. 

1 kilfi.tı vazifelnrini ınU\·af

fakiyetle y:ıp1111ş1aı rlır. 

TecrhbPye do! uz tay 
yan: i..,tirak ~tmi~, mem-
1 ketin mulı.tı·lif ~rıı;tle-

as Ajansı 

SovyeHer;n Kafkasya h!!dudunda 
tahşidai yaptık' an ha beri ya1an ~ ·yor 

Aok:ıra 16 ( A. A.) - •e tifri h:ıkkındaki h:ılıf.r-

B:ızı gazet ·leriıı, SovyPt- , Ir .. · 
leriıı K:ıflrn"yn hududu ı y ·· 

bir tahrik ııı hiyeıilt 

.ığını ve l.i:yio l>ir 
, , slı oh :ı ı.~ır·ı t()k. 

~ J·~ Tas aj ~Il~I m Zt rı .ıt:··. 

u•)\"l'LCa kun·etli ·:lb~;,1 t 

y.ıJJt.l ... ları Ye .~Iosl· " 
r:.ıd vo~unun bu lı:ı.'ıı ... ·i Ilf :' 1 - . 

Ank:ırn 16 (.\. A.) 
D ·li Tt:1,.rraf g-rızf'te. i. 
Ifolgrad htık u ııctiı.iıı, H.o 
nıaoya ile .\f .c ıri:;•:m ara 
f;Jnd~k ı tavas:utunun ııııı 1 

vaffukiyetle netict-lt!nuıesi 1 

. 
üz.erine şimdi de Rul~a-
rist :ı nııı B:dk'lıı Aııtaııt1 

na g-irmPSı 1\'l!l Ru ııany:ı 
ile. Bu 1gari:,ıan ~rasıııda 

t::n :-ı:-:_o; ııııa l.Julmıacafrını 

ya~ nı:ıktadırlar. 

Alman Tayyarelerinin 
~sko~ya Sa~Hlerine yaptı~ıarı taarruz 

Ank:ıra 16 ( A. A. ) - 1 mi,.lerse ıle 1n~iliz Tay-

füıgün ö~ledeu onr!l rl ı 

Alman THyyan h"'ı i ls
koçya sahillni ı dtki he<lrf 
lerc taarruza tcşebi.ıüs et-

lsveç M·ı ü ·eti 
Ankara lG ( A. A. ) -

ls"'tiç hükOuı, ti ııwkaıııa
tı, Tayyarelerin foto,frrnf 
çtkmeleriui ,.(. ı ot :dma
larını yasak etmiştir. 

İran Dahiiiye t~e .. areti 
Ankarn ı 7 (A A~ -

İran D.lhiıiye Nrz ı rd.i , 

Efkari uınııı11iyey i ilı !il 
cd.-n ,.e halkı hrytc ıa 
diişiiı Pıt h:tberleı iu rwşri 
ni y:.:-ak l'tmişt.ir. 

YURT O AŞ! 
1 ·ı· f ... i t -ie • __ .. ! l .. ".l 7. 

L ·.: e yardım c ,J 

);\Lı~ ::.lS~rJık b'"'rc· dw-. 

y:ırPlerile yrıptıkları mü
sadeoıı• le zayiata uğra

ımşlaı dır 

Mısır Başvekili 
Aıık:ıra 17 (A. A.) -

MHm Bıış\·ııkili Ali ~1nhir 

Paşn, Mısı rda öı fi iua··p
ııiıı jJ ı 1r lng-iliz ıııual;C· 

ıh•:<i rı in ı.ıtlıil,i ,.e Sü,·ey~ 

Kannlının ıııulı~ıf,ırnc:ı tlo

lnyı:ilt> ilfırı rdi.J"ğ'.ııi 

. <>: lt'miş•ir. 

~--~~---------~ 

l i l 1 ıım ~eşri.vı-ıt ve JtJZI 

işleri ~lü d ii ı ii 

~iret Bayur 

Mardi11 
;'lus ~esı .\1atl>a.us:. ı.. 

bas ıl.m9tııt. 

(lnus Sesf) 

1 Hü 'üm:ıt t nağı . 
18.00 Proğ-raın inşaatı 18,05 Memleket saat aya 

rı, rıjans ve mctooroloji ha
berleri 

1 8.~5 )Hizik Dans Müzik 

- P1 
18,55 Konuşuı:ı Bafü 

Mardin vı lilyeti Nu• 
saybi11 kazası Mal I 
lWUdilrlüg.. den 

Eiisiltme.ı.~·e J,o ıa ışj 
1 - ~!ur iiıı vilayeti ~u- ı 

ikthmt • · ·ıatı 
19,10 Tll'k ıniiziğ'i 
19,nO Koııuşma Ormanı. 

11117.1 taniytılhn ve korıı
y~lim 

20,0:> Tiirk ıı.Uıigi Kla
şık proğra.m 

21,00 Koıı~t>r t~ıkdinıi 
Ha.lil Bedii Yöıwtkı·n 

21, 13 ~t ü z i k R a ıl Y u 
Orke~trası - Ş ,f: Ha::ıan 
.F'('rit Atılar 

2:!,l O .Memıf>~f t .:::.: :ı :-ı t 

Avarı Ajaıı:: ,ılwr·, 

h·r·i, ziraat, esh.Lm, tah\'İ· ı 
lat, knrnbiyo. nukut htl, a- 1 

ı:ı fiy.ıt 

·> > :).ı ~eMbes• - -1-V •.1 l u sa t 

:?: •. 30 Müzik i 
~ 1 1 r. 

. ,. 
l 

rv1i yat 

1 llıt) pl. 
, .. ınki 
l . 

1 

~al 
Muc ır~ügün~eıı \ 

.A) Ek~:i., <-'\ koııul:lı. iş: 

~750u L···:ı ı~ şıf iı ııı·ıı 
~liuynt lıG ,Q.!1,1::t koıı:..ıgı 

ikm:ıh io:;3:Hı. 

H) Buna ait projt~, kr>~i f 

sartııaınc 't~ saire t:>vrak • 
:\farelin N:lfi ı ıniidüdiigii 
vn ~lhly:ıt ~f:lluıürliirllıgün
<len 187 kuru~ bedel tı.ıu· 
kabilinde görülebilir. 

C) Eksiltııw 20/10/030 
tarihine miisanif Cuma 
g··nü saat 10 da Midyat 
111 iı ııh hrl'ıgii dairesinde 
y .pı1acal.. ıır. 

D) El,öiltınr k:ıpah zarf 

11'1.:ulu ilt• olaC'aktır. 

E) ~lu ' aklrnt terııi nat 
ıııiktarı 2t:J:! lira 5U ku 
nıştıır. 

F) lı:.tcklileı in 939 yı1ı 
tic:u,•t od ı:-ı 'r~iı,a::ı ve 
N.ıfia nıudiiıliıgııııd··ıı bu 
iş içi11 ehliyet \ c::ıikası al
ması liiıı ıııtl ı r. 

G) Teklif rııı·ktııpl:ırınııı 

:!0/10/9:lu tıııilııı;de v• 
''k~ıı:rııc ~a·.tıııd ıı ııir :-ıı 

at ('\.,•el koıu,-. . , 1 11 .lı 

susa ıll'tkhtız n'tı!\abiLııde 
n~ ril o 11' ı·d Jiı., • nı d ı r. 
Po.-.rnııa '..;ku hul.ı k 

; ·!1: .ıwler ııcıııı • 
:.tZ. 2 --~ 

: 

s:ıybin kazc.ı. ı hiikfımt·t ko- 1 

n :ığ'ı iıış:ı: tı olup ıııulıanı- 1 
ıııen kt·şf \ı •tlt>li (63843 1i 
ra ö7 kuruştur. ı 

2 - On bin lira:-ı bu ~e
ne buçç-ı ı:iıırlt::n \·eri.f:'cc·k 
nı:tbadi ü.J.0 butçesiı;dcn 

tı:>diye t'tfüt·cektir. 
~ - Ek~iltaıe 3/ 11/939 

t:ı ribiııe ra6thtyan Cuma 

gürıil. ~:.1af 15 ıe ı 1 us.ıybin 

k:P:1c:ı ıııcıl müdüılügliııde 

y.ıp t, c.ll.:tır. 
4 - : .. •e ,Ji "~ lııı ı:: ·ait 

ı· r:d, • şar'ıı:ı ·ı ·.' 1 Nu 
ti.ıy . n ınal rııiı 1 rııigüııde 

'e .laıdııı :, ıt!.I. ıııuııiırlti-

g-ii ıde e:ürt' t.ıi'i · r. 
5 - u ... ı I"' •• • girP.hil 

'm"'~ 'vı 8'" ·r.l ~~' ku-
uc:.t-ıı- t·· n· ıı•t ' rrme:ı ,.P 
~ksi.tme ~ :.tpı!Jcn0 1 g-iindt'n 
tn az 8 ~ıı 1 e''' el elleriucln 
bulunan vesıkalarln birıik
tf' :J[:ırdin viHlye tiue mfi
rac ;.~1t ,, len•k hu işe nrniı
sııs olm:ık uzer~ ve~ika al
nl:11a an ,.e ''''~ikayi ibraz 
Pt nıel ·; i şarttır. 

c; - İ:;Leklılerin teklif 
mektupl.mııı 3 iııci mad
dede ~ a11lı s:ıa.tt arı bir ~a
at evvelint k;ıdar ıııal nıü
dürJlirrüııe ıııakhuz muka-,.. 
bilin<le vt'rmdt•ri l.ızımdır. 
po ·t:ıda olan gı·~ikıııeler 
kabul ediınırz. 

1817~125 

Vilayet Dain1i 
Encümeninden 

•Et ';ı 1ıPye komııı iş: 

Mardi11dl0 y.tptııılan ıırnııı· 

leket lı~f'' alı.ını ı-inin lıır 
kısım iı ış.ıa•ı ı 19~09) lir.ı 

.)ı:l kuruş kl'~if btdl"li ıııe
rinrlen k:ıpaıı znrı usulu 
ile eksiltuıPye çık<lrılm şıir. 

i - lh 1l•si aı ıun~o 
$.ılı gtir·ii s: at 1G d.ı Vı lfı. 

\'f't d:..ıiıııi <·ııciiıııetıiııce 'i
lfı~rt•t makamında. yapıla
c ktır. 

3 - Eki'iltme ve fenni 
~~ıı·t ııaıııe ile- buna ın ii tp. 
f.t• ri g-8r c rnJ..ı İ:-;tı yrn
,ı..ır , ·ı;t,, ... ı, ıt.Ji 1 • ı ı ııl!iııııe-

i: l: ~,.ıfia ti. ...ıı dı· go-
ı ı lı lirlı r. 

ı - ı.~t· • • ;,. in f'l.~iJtoıP. 
t.. ihindc·ı. e. ~ güu C\I· 

\"il bh: h; .Ja. i4e v·ııyet 

, 
Birinci Umudl1 

Iviüf ettişlikten 
. dr~ 1 - ~a~on BöJrresııı . 

~ !:.! ~t 

knrcıkollar arasında ç 
l<·c<:k Ttlefon Hatları İ\ ı 

' viizdc besi (7-S) ınetrı 
J .. ııt 
ı:reri kalanı (G) metre uı. 0 
Juğ"ııııdn, tı)pe ınuhitlı'f1 J 
40 ''P diğer uıubitleı i (0 

.. ır 
-O fıO) ınetrr olmak ti 

1 
(:)81 0) adı·t ka\•ak ,·eJ 
ı JP~e a i"racırıdaıı m:ıP' 
din:k ka;alı zarf usııli 
ek:-iltnıeYe konıılınuşuır 
~ -- B,u direkh~rin [90l 

arledi Baykan, (~H50) '1~ 
di Xutki, (1500) adedi J\oO 

Juk ve ( 1000) adedi Sa5 
kazalıırı dahilinde göst" 
ri!Pcek yerlerde te:::liııı ~I 
n:-ıcaktır. 

3 - Dirt>klerin Birir 
K!inundan Nisan :ı~ ı oııl 
şi ara=-ınu~ kesildikleri' 
t;;;ikle isbat edilecf•ktir. 
4 - Direklerin tahfll 

olunan bedeli ı::: 1350) lif . .,, 
olup, .MU\ akkat teuıı" 

( 1601.25) liradır. 
5 - Muk:t\'ele proje~ 

eksiltme ve f eııni ş:ı~ 
namesi Div.trbakırda ?'' 
fia Jlüşa virligindeu parf 
almahilir. 

6 - lhale 31/Biriııcİ 
rin/93lJ Salı gunü saat 
da Naf a Müşavirligi od 
sında müteşekkil Kon1 

youda yapılaeaktır. < 
7 - İstekliler 2490 sıı. 

k:ınun:.ı. uylrun olarak il' 
• b ~ 

zırl<H'.ıcakları teklif ıı1f 
tupl;lrım~ teminat ınek1~ 
\ 'CVa ınckbuzu \'C tic.ıı 

od~ısı \.·e~ikasile birli~ 
~ant uokuıa kadar koı111: 
yon riyasetine vcrece~ıcı; 
d İf. l'ı>:ta da olan g~c 
nwlcr kabul <>diln1i' ı C 

tir. ll 14 - ~7-~:ı 

m.ık:rn,ına nıüracaatle 1 

gilıi inşaatı yapabill·cı''-' 
riı e dair miitı':.hhitlik '1 

1 ı-.ıl..~v:ı alıııak lfı.zınıdır· ~ 

5 - E ·~iltıııevp ııireOL . . ..... r 
lrı ııı 4 neti ıııaddeıle IJ!l 
Pdılt)n "e:::il.\a ile 1939 ~ . . . a·ı' n1 t-ırH· aıt tıcarPt o • 
"eı:ıika::-ını ve löOO lir:ıl: 
mu \•ak kat teminatııırıf. 
havi olarak 2490 sD)'

1 

kanunun tarifatı tJairesİ11 

lıaıırla vacakhırı kjJ)
zaı flar;rıı 2 nci maddedt 
yazılı ,·akıttuu bir sa:ıt e

1 
,·eliııe kadar Daimi eııC' 
men reislig'ine nı:ıkbuz oı~ 
kabilinııe verml'leri Iıtılll1 

dır. Postad::ı vaki teablto 
cııa'ıeret ad edilmez. 
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