
.. 
1 

~----s....._..._.___--..._ 
ahib ve Başmuharriri 

SiRET RA y U 

'4eınıe 
Ket ınenafiuıe aid vazı.ıara 
ııa.vtaıarımtt a~ .... .:. B ....... -. 

asılmayan ya.ıuar şreri 

--
Sayı 1262 

21 Haziran 1939 

......, vPriimez. 
-==: SİY ASAL GÜNDELİK TÜRK _GAZETESl -= . - -

Çarşamba 

Sayısı 100 Paradır. 

On ikinci yıl Karal•t yılı ı AfıUt•• 92'i 

C. Hal 
grubu 

Meclis 
··n to landı 

'I Suriye Haberlerimiz 1 
SlYlröyede · · 

Hariciye Vekiii ükrü Saraçoğlu siyasi 
vaziyetimizi iza etti 

Kralhk mes'elesi temiz
leniyor 

, 

p Ankarn ~O (A. A.' __ Cumhııriyl•t Halk 
<lrli:-i ~lı>rlil" OruLu bu gün. 20 ifaziran 

k~a .aat 15 tP reis vekili Hilmi Ur.mm baş 
'I 1 
• 

11 1 l!;ıııda topl:ındı. 
~iiz al.uı Harici\ e Vı·kili Ştil. rıı Saı aço,.,lıı 

scııı h.ıft.ı 'l.. .rfıııtl~ HiPvıı \ l' \' rrıpa tıiya 
St•tiııin vaziveıini ve bi.ıiın hu siyast·t içindı> 
~<tkib ~tınekte oldu~umuz hareket tarz.ırıı 
ızah etmiş ,.c hilhasrn ı::on giiııler içinde 
ltornanva , 0 Mısır gil.ıi iı..i dost de' Jet \'f' ~ 
lllillet İıariciye Nazırlarının mPıııleketimizi 
ıiyaretindı·n duyıiuğ'11m11z yük t'k memnuui
Yeti tebarüz ettirnıiştir. 

1 . llariciyet Vekili bu meyan i:ı harict po
.etıkatrıııırı sevri hakkında tenevvür etmek 
~tey.,n bir ç~k hatipl~ri de t.ıtıııin etmiş 
uş ~l ı:bu:;u Hakkı KılıçoıYlıı tar afıııdan " . ' ,... 
erııip, grup ruznaıncsine dahil buluna~ 

~am (Hususiı - Ka- ne buhranın halli için 
bine buhranı de,·am Fransızlar tarafından 
etmektedir. Reisicüm- Reisicümhura verilen 
bur müstafi Başvekil 1 son mtiblet Haziran 
Nasuh Buhariyi kabul · nihayetine kadardır. Bu 

, ederek istif cısını geri müddet zarfında mesul 
alarak eski llabioe ar- bir hükQmet teşekkül 
kadaşlarile beraber işe ! edemezse Fransızlar 
devam etmesini ve ya. · idareyi doğrudan doi'
hut yeni bir kabine teş- ruya ellerine alacak· 
kil etmesini teklif et- lar ve en kuvvetli bir 
mişse de eski Başvekil ihtimal ile ReisicUmbu
itizar beyan etmiştir. \ ru istifaya davet ede· 

~iyasi mehafilin mu- rek krallık il&n ede· 
talaalarına eöre kabi- 1 ceklerdir. 

"e .. IIlUhtt• -'İyatı itilmrile bir kaç ' \ ekfüeti 
al~·· d · tı ·b· t · t l\a ar eclrn takririn, cakrır •su. ı ı ar~.:..~ 
ından izahını müteakio uıütakere başlamış 

\"f\ 
ŞUkrtı Saraı:oııu 

Halayın iltihak 
günü 

• SUallardan tavvare 1 t·e . w J 

f 1111Y1.:tine taalluk eden 
•kra uu hususta söz alan 

ı:rıu . r teaddıt hatipler tara-
lfldan .. k l"l ,... u1 una a~a t'( ı -
~ıştir. 

'l' likt a~rir sahibi ile bir· 
d e Suz. alan di•rcr arka-
aşı M 

k ara ha\'a kurumu baş· 
arıı tik ·· K tara f •.. ru ora 
IO\};ı 

<' n kurum namına 
evaıı 
, • J ar ''Crıni~ vP uiha· 

)et k·· 
,. • UrsUye gelen Mali 
h~k .Y ekili Fuad A(!ralı 
lla Uuıet nauııua beva-

tt· . 
ay a bulunup, Haziran 
)fl ınctan itibaren mahsu-

Maliye Vekili 
Puat Aeralı 

- tı arı· . ·fl • . 1 
1S e ı~nesı namı . . 

a tırıua . a· k ' müıakrresıne ar1.eclılece. h Şım ıye ·adar I ·ıct· . . a \'a, ku . . . ği ııi bı ırını~tır. tah . ruınu ıçın ınilS· 

01 ~•Herden almmakta 1 Grup ?ılaliye Ve~ilinin 
an ianenin kaldırılmış bu be~ i\D.itı ııı tasvıp et-

0ldur,. . . · · 
tt ,.,u gıbı tavvnre pi mıştır. 
.dltıko • • "k . 
Ce suı.urı du hükOmet Yaktın gec: ·~ne .. ıııf· 
b bundan böyle merke1. binaen Hakkı Kılıço~l J· 

d aıı~a~ı tarafıııdan idaresi nun t:ıkririnin <liğPr kı 
rtı.~rpış edildiğ'ini ve bun::ı sıınlarının ıniizakeH·::ıinin 
,,, Uteadiı kauuıı Hlviha...ı. "·elecek ruın:ııneye bmı-
·•ın b' - • 
~, • tr kaı; güne kadar k,Jarak siyaset ·e ceı~~ye 

ş Uk. llilhıt 'lecliaiııin uibayf't veril4i. 

Büyük Miliei 
Meclisinde 

Antakya 21 [HususiJ - Hatayın anava .. 
~ t!:lna iltihak gününü kutlulamak için 

Halkevindc bir kon1isyon teşekkül et-
miştir. 

Ankara 20 A.A . - Komisyon Halkevi başkanı San1ih Az-
Büyük ~l i llet ~tec · n1i Ezerin riyasetinde ' 'e Şükrü Balcı 
)isi dünkü toplantı- Remzi Siliöz, Şekip loal, Ziya Oral ve 
sında de\'let nıenıur Hamdi Sunmandan müteşekkildir. 
ları avlıklarının tev- Komisvon dünden itibaren toplanarak 

~ J 

bid ine ve taadülü· , ça lışmalarına başlamıştır. 

ne 3id kanun h'h 1 i- ' ---•••••••••••~• J ~~ ............ _~-·-

hasının nıüzakere· 

sine devanı etnıiş
tir. 

Başvekil!mizin ziyafeti 
1 

Yeni beş yüz ve 1000 
liralıklar 

Aok:1ra 20A· A.- ı Yeni 500 ve 1000
1 

da\•ülde kalacak. 
B şvekil Dr. Refık liralıklarınıız tttda. ; ayrıca <7) sene de 
Sa yd~lln hu gfın n1i- 1 vülc çıkarılmıştır· 

1 
Cumhuriyet Mer

s ıfiı iıniz ~lısır Ha- E ... ki 500 ve ıooo 1 kez bankası vezne
riciye Nc;zın şere- j ıirahk kAğıt para- ! terinde tebdil oJu-

ı flne hir öğle venıe- lar 3 sene daha le- ', llf\c;aktır. 
.. i vern1iştir. · 
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'ama 

Davalarımız: -, 

Yazan: Kızıltepc:.Ktilttir İşyarı 
Zeki 'I'eoman 

' ~ .. : . . . . " 
Sosyete; prolılı•nılerini, dıracak endüstriyel ve 

yasalarını, alılflk ~e ilim ekonomik sebepler için 
-sistemlerini, sanat dokt- yaparız. 

rinlerini ekouoınik b' r me-
deniyet üzeriııe kurarsa Ovaları sulamak, ör-
( tariht maddecilik, Rus- nek çifli&ler yapmak, bu 
ya, ) yahut korporasyon i ~ leri sistemli bir surette 
~1talyada) Uıerine temel- başarmak için teknik okul-
1 Se - )arı 3(,·mak. isleri kn.1 met-er. gem· yaşayanı: z . . 
Böyle kurulıı~lar Ro::ıyal lendirmek ve hayata Ye-
olmaktan i'.iy:ıde .. ahtf!la- ritmli olarak enerjik Türk 
ra d:ı vanan l.)ir sıvas:ı<lır. ycti~tirru diJter okulları . . . 
Belli bir kültiirlP, l.H.Ul:ıher :ıcmak hep . lıalkın az za-
\'as:ımak ist<·'~inden ıiu - marnla rasyonal bir ~ekil-
~aı; ulus. · ~aıı7. v<' :-ımf ' de kalkm'ınaları içindir. 

e!!P.menli!!i nlt ıııa ::rirrmez. \ ı· lk j r \t t .. k .. •J ~ • • -c c a J a ur ·un 

Bizde uüvlr· JJir ti ınıf , k~llandığı rasyonalizm bi- 1 
egemenliği, iitıtüuliiğii, far- Zt~ r~~ki ,zamanlardan de- 1 
kı yoktur. Bizliı: tek. Ası- ~l;•lf;rimii.~en ktllnı:ı talil 

nıf var= Türk halkı , ~ aulaınilc l'ir harekettir. 

(Ulu&Sui) 
G 

Ta~didi sinnı ta~i tutulan 
mdmuılar 

Devlet Demiryolları 
idareRi 60 yaşını dol
durmuş olan 120 ka
dar memurunu tahdidi 
sinne tabi tutmuştur. 

Bu memurlardan bir 
kısmının vazifesine ni
hayet verilmiştir. Bir 
kısmı da işlerinden 6 

Temmuzda 
!ardır. 

ayrılacak-

Demiryolları idaresi 
tahdidi sinne tabi tut
tuğu bu memurlardan 
bir kısmına te!<nüdiye 
bir kısmına da tazmi
nat verecektir. 

Güreşcilerimiz 
Filistine davet edildi 
İstanbul «Hususi» 

Filistin gürt·ş ku 
lübü, ik; rnHç yrlp
nıak üzre Kumkap1 
Haliç kulübünün teş 
kil ettiği İstanbul 
Güreş kulübünü da-

vet etmiştir. 
Ten1n1uz <ıyı için

de yapılaçak bu ınü
sab::ı kaya, l-;tanbul 
güreş kulübünden 
altı gün şci gide. 
cektir . 

. .. c. ..... . 

. Tilrk halkı ,w:;;~·al ha- • · Daha ' Avrupa, Önasya --------------·-------
yata qymak için :;;oysal- · hömb~~Ken Ortasyada İ 
h~m (medeniyet) sembo.: ra · yoııalizmP. - dayanan 
lü olan iş bölümüne· g~.: a\ <'ılık, <;ifçilik. dt-mirei-

- re her biri bir işe ıarıla- l lil; ... Akuıdan sonra Or
rak birbirine bağlanmış ta~y:Hhtn g-Ptirilen yazı. 
lnrıiır. · · J :;-ehircilik, ar l g-ilwl san-

Halkın elindf'n ıııalı, -ğatr-}-;- okuJ~uluk. Pil. n-i~
tarlası, para~ı :ılınmaz, 1 hayet Aılenıı. mPdPnıyPtı 
halk hilrdür. Halk ulusal 1 'fürk1<:1·in eseridir. 

ahllk, eğitinı, n5ığ men- l 
0

.. .. l . . . . uşunce\'C l avanan 
fa.at) çerçıvelnı ıı;ırıde - • . 
her i:~·i görür. Sürü halin- ı:alkçıhk; ulu~~uluk ~mıl
de tarlalarcfa·. fohriknlar- lıyct, nasyonalızm) • ulu-
ua ı;:ılı~tırılam:ız. Halkın sal d uyğu dediğiıniı i~, 
emeZi-i çok hii,·ük " e kıv- . barel:ct, şuur kuvveti A
uıdif dir. · · · ta türkün elinde ifl~s et-

nıez. bir kaynak olarak. 
rasyonal ( .. akla göre, kı

l:ı vuzcla ,, sosyal anlamı 

yllkarıda anlatıldı ) bir 
surette .kullanıldı. 

Bunun it;indir }.. j h.ılk 

t>~t·ıncnliğine dayannn dev
letimiz liberaidır. Halk : 
l)endisini idare edecek 
kanunu yapan. kanuna 
gön• iş yaptıran Kamuta
yı kendi kurar. 

Kamutay; soııu olma
yan düşüncelere. hayal
lere dayanmayıp lıak i katı 

..:-D~vaın edecek-

Hatayla Suriye 
arasında 

Arazi sahiplerine kolayhk 
gösterilecek 

Halep l Ilusust ı - takim tizere l O kilometre 
1 

Hatayla Suriye hudutları 1 mesafede ara~i8i bulunan 
üz<>rinde bulunan araıi e:;tw:; O'Umriik dairPsin-

• o 
sahiplerine kolaylık gus- tlen alacakl;ırı senelik ve-
terihııesine dair Yüce ko- ~ib.a mucibince ınabsul
miserlikteu lıiı tamim gel- lerini Suriye dahiline nak· 
miş, alakadar dairelere ledebilecr.kler ve buuları 
tebliğ edilmi~tir. nakilde kull:ındıkları adam. 

Bu tamime göre Su 
riyede ikamet edip te 
Hatay dahilinde ve hu· 
duttan itibaren hattı miis 

hırı Sl"rl>est~e gidip gele
bileceklerdir. 

Bu muamelenin Ha. 
tayda mukim olup ta Su
riyede arazisi buluuanlıı
ra da aynen tatbik edi
lece!!i isitilmiRtir. "' . . 

bayatm içinde arar. Ka- Kandaş ! 
nunları bu realite içinde 
en aı. zamanda en çok l ikdi~aden düşkün milletler ölüme mahküaıdür 

Mahkum edilen 
7 Casus randm:ın :ılru:ık üzf;>re j 

ulustan aldığı bitmek tii~ t Bunun yaradıcısı da kaçakçılıktır. 
kennıek bilmez enerjiyi· 

tıuşa ha~caıİıallan org:ın~· · ı . Kaçağa verceğin akçe bir santim dahi olsa 
'1.C edcreK yap:u-. Dede- . . 
tin hu prem~ibi tarihsel. damlaya damlaya göl olur seni yutar. 
hir ra!'\'<ınalizimd ir. • ~ . · · . . . .. .. 

Biz fabrikal:ırınıııı hal 
kın kalkınnıası için. tren
lerimiıi h:ılk ,-e onu ko. 
pıyauı oN,tu, balkı kalkın-

Yiyecek, giyeceğin nesneleri yerli malından al. 
Yurdunu şen, yurttaşını sevinçli görürsün. 

' : .. ı. 

.. 

İzmir - Kırklareliııde 
Casuiluk yapmaktan suı;
hı yedi · kişinin muhake
meleri bitmiş, karar ağır 

ceza mahkemesinde aleui 
r.c1ı:ede tefhim edilmiştir. 

Suçlular muhtelif hapis 
cezaların~ çarpılmışlar . 
dır . 

Sayı 1252 
. r 

El Nasll 

sıkıhr? 

Bir kadın, bir erkel'İ8 

el sıkışından oDun karek· 
terini, içtimai seviycsiflİı 
hayat hakkındaki telakki 

sini ııck O'üzel anlıvalıilit· o • 

El sıkma bir kcrrc 0 

ka<lııı in o erkek ar:ı:;ııı
da ki dostluk ve ~aıııiıııi~ı." 
tin bir barometr<'si<lir· 

Muhtelif el :::;ıkına tarılsrı· 
nı derece ile teslıit <'tıne~ 
icap ederse :::öyle lıir cet· 
vel vucuda g-etirilcbilir· 

l•f 
10 derece - bu da u ~ 
dar makbul bir el sıku>" 
tarLt değildir. Kadınm uıj· 
ttığı eli erkek hafif ce yıı· 

fi' karıya doi'Yru kaldırarak - o ., 
kar ve hemen bırakı\·erı · 

40 derece - Erke~ 
kadının c·lini büroıetkAriııt• 
fakat aynı zamanda hM1 

rtt ,.e Şitdetli ka"r~ır acıt· 
madan kuvetle sıkar. Bil• 
sempati. samimiy~t ve dO' 
stluk alfimetidir. 

I Sıkma hareketinin dt' 
recesi kırkı geçtimi bu tıi~' 
tehlike işaretidir. O telıl1 

kcden kaçınmak için aerf 
cenin 100 e yük6dınesi11 

bcklC'mek icap etmez. 

Yarınki 
Postalar 

Yarın gelece~ 
Tren postası yok' 
tur. Saat ıı·de Nı.l" 
saybin, 13 te CizrC1 

İdi J, ~tidya t, Gef' 
cüs, Sa vur, 15 ıe 
Diy:lrbc.~kır, Ank:l' 
ra, İstanbul ve A' 
nadolu postaları<//' 
lecek , saat 18 de 
Ekispres Tren po'· 
taları gidecektir. 
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' 

Monıbasa ch·arile Ep. 
uator orııı :tnında \ e B~ lçi 
ka Rongosuııda clic~leı e 
lesadur edi ımektt dir. E..,. 
~ncr renk 'e küçük boyl arı 
ıle tefrik edilen küçücük 
kulııLelerd~ yn:;;iyarak a, .. 
dıkları a\' l bjrıana, )hsır 
ve saire ile tıranpa eden 
b .. .. 

u Yerliler ormanların ha-
kiki sekenesidirlPı'. 

dilın ekte~ di. 

Bu trtl·ik Jtt:t ice,i, y~ ı. 

mz eelçıka Kongmmııda 

ya.Jyanları değil: t ropiral 
iklımlarda veıilen binlerce 

kurbanın şel:"ııııc t ' e s:ı:ıct-1 
etini temin ınaksa<lile ·her 
ke..,in rıazan dikkatını 

celbPtti. 

Bu nfctin ününü alabilınek l Soıı zamanlarda dahile 
t.loiru uzan:ın şöse yollan için her ycı de tedbirler 
saye.Jnde ihtiyacı Avrupa- alınmaktadır. Kinin gerek 
lılar için lrnluıı,.tır. Onları tedaı; ide ve gerekse korun
Uı.aktan temaşa etuıtık pek uıada buyuk rol oynamak
kıilftıtli delfiloir fakat van-
larına kadar sokulmak ta. tadır. Kı:sa zaman kinin 

tedavisi Milletl~r arası ma
Pek güçtür. Doktorlar cü- larya komi ·yonluğu tara-
celer arasında malarya et- fınrlan tas,·iye edilmektedir 
li<llerini yapmiya teş:blJüs- Tedavi için 5 7 gü" zarında 
le lmlnndular 'e nııkros- .,. .. d 15 18 bu1'1-hay kinin 
kopik muaveneden geçPcekl· ~u~, e t . k,.. A r· .ı· M • . . ıhtıvaC'ı emme ·a ıuır. a-
hirkaç uanıla kan ıhtıy.ıc- · h f 

1 . . . larvadan mu a aza o un 

Türkiy? radyosu Ankara radyosu 
Uzun Oal~a: 1648 m. J ~:-J J'<.':-;. / 1~0 1'.vv. 

[~ısa Oalf!'a : 19 - ı ı:- ı eı· r e~ / ·)o r\.' ' .. •""' ın . ,) ,,,) I'\ ~. - n \. 

;,ı.ıo ıu . !J.rn5 Kc~./~O Kvv.• 
'. 

Bu gün~ü proğram 
• • · ..... !t ' . 

21-6-939 Çartamb• J • 

ı:?,35 Türk mli1.iğ'i Pl. 

13.00 Memleket saat ~Ya-. ~ 

rı, ajans ve meteoroloji 

haberleri. 

13, 13 - 14 Müzik (k.:.ı.rışık 
proğraın - Pi.) 

19,00 Pro~ram. 

19.05 Müzik Melodiler 
- Pi 

20,1 :> Ntıı:;eli plaklar - n. 

:?0.20 Türk müzi~i (mÜş
tnck "" solo teganni) 

2 ı .00 Konuşma. 

~l,15 Müıik ( opera ar
yaları PL) 

2l,45 Haftah(posta ku
tusu. 

· 22;00 Müıik ( küçük or
kestra· - şef Necip Aşkın ) 

•. 23,00 ~on ajans haberle-

' 

1 

1 

1 

. 
, 

' 

~ayı 125! · 

günlük 
PİYASA -... 

llu~day 2.j 50 
- Arna ---2 · ,·~o· 

l ] n ı B.ir <,;uvaİ)1580...;: , ı 
l •arı _ -~-Y 50 
. \ıhut 1 Ü 

~erciırıe~ 1 3-
-

Pirinç 25 
' ·~fo Yag--.-90 
-Tere yao-ı- ---
• • l"' 

Zevtin va,:.!'ı 70 --- --Yün 40 -- --
Veri 40 -Had em . 20 - -- ---
Badem içi 95 

-Ceviz 
-- --

Ceviz İlii ". 
Mahlep -Mazi 19 -- 35 -
h.eı:ıme Şeker 

'l'oz . .şeker - -
31 

h.abve 118 
-

-- --:5abun 42 - - -
<.~ny 350 
-ıftlrüüıun~I 20 

~ Pekmez -==t 15 
Kal 1 .50 > ı 

·~ 
. . 

' 

larını temin edebılrnek ıc;ın l' ·k . . d .. d aı" r ma • ıçın e gun e ın uı · 
lllüteaddid çarelere ba~vur- . . d tt:kçe 
duktan sonra. ıtıgara \'e tuz 1 ya ıne\'Lll"Q_l e~·~nı e l • 

! 
ri. ziraat. esham. tahvilat. 

19.15 'fürk müziği ( Fasıl k~mbiyo, nukut borMsi \ ı Çocuk 
• 

h~d· •. 1 ll. . I altı buğday kının tas\'ıye 
ffakıyelsdı el eme erme muv- edılwekt~dir. 

o u ar. ı 

Tetkik nr.ticesi ayni şe
riat tahtında va h·an \•er-

Birkaç yıldım beri hu 
kısa kinin tr <la\ isiııi ıııerı-

heyeti} · ı (fıyat) 

:?0.00 Memleket s:tat aya ·ı 2s,~q_jlilzik <cazbant.pi.) 
1 Çocuk Esirgeme 

Jı, _ajaps ... e meteoroloji ha-' 23,60. 24 Yarmki pro- Kurumu Genel n1er-
berleri ğram. . . 

. .. . . 
liler arasında mal:uva mi yete koyan Yunau \ ' f' \:ır- .

1 

· · - " . 
1 kezı tarafından çı-·· 

krobunun cücelere ;1ufuz 
ettiği hakikat halinde lllf')" 

uana çıktı. Fark çocuklar 
arasında daha fazla hiss.e-

ki HiuJistaıı Ft lenı ·nk Hü-

kfın~elleri i~ i net ~ceıe r Plde De!ı·ıerle a~ılhlar arasmda il ctınıve mu' af fal\, oldular. I . 
· yapllan mat; 

·Mardin 
Mevki sahnalma 

karılmakta o 1 a ·n 
(Çocuk) adlı dergi
nin (ıan) Sayısı çık

' l~p1 nyanın Bibo ı..omlsyonundan · n1ıştır. 

] Ek@nomü 1 L 

Arp1 l~racatı fiat'arı yü~sel~i 
İhraca t için bir 

çok vapurla r ~1 r 
sin li nıanında nıa l 
beklem~ktedirler. 

~ l arsine vapur gön ~ 

deril n1iştir. ~1ersio ! 
borsasında her gün 
ihraca t İÇİ L1 100 300 

Al . . .. ton a ras1 nda yeni 
h' ılıany.a ıçın nıu- 1 nıahsul nrpa S':itış-

1111 partılerde ar- · ları devanı etıuek 
Pa yüklenıek üzere \ d' te ır. 

----------------------------
Ucuzdur diye gtile güle yedigin, seviçle giyidigio ka 

<;ak nesnelerin dovurcarrı act1ar bir gün St'rıi hıçkıra htç 
kıra ağlatır, yedi~n ıebir, ~iydigin att\ ten bir gömh k 
Ohu. 

ı - Marrlinue sl'kizinci 
Hıl. 'l'b. için 28/Haziran/9. 
:3ç, çar~awba günü aat 
on dürttr mardinde rıw\· ki 

şehrir de deiilcrle ~
kıllı 1· r arası ndH bir 
futbo l ıncıçı y~1 pılmış 
ve del ı le r ta kın1 ı d- satınalm:ı komisytmu tar:t 

önie kc.u şı 2 ~ il yı ile \ n~daıı on hin Fı:l · iz ~· ii :- ' 

k il ı l kıln ~:ı<lı·yagı vtı :ınıı g·ıı -a ı ı a r ta ~ıınını . · 
ndı· a 'ı' Jll kumıS\Oll tar:ıfıııE 

yen nıiştir. <lan :;vni hirlik için saat 
on bo: tc be:-: \' İİ7. ton odun 

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

Yılda { 1) Lira 
Her gÜu binlerce yav
ruyu senin vardımın, . . 
senin şefkatinle sinesin 
de lıarnıdıran Çocuk E
sirgeme kurumudur. 

Yılda ı lira ver Ço
cuk Esirgeme kurumu. 
na üy eoJ. 

. . . 
kaıı:ıh 1:\rf usulil~ alın:l · 
ı•:ıktlr. . .. . ... .. 
~- - ~atle Y~i;ııiıı' · ~ı~ı~ ., 

vakkat teminatı yedi yüz I 
yetmiş, odunun da dört 
yüı. yetmiş liradır. 

3 - 2490 Sayılı kanun- / 
istekleıine göre taliplerin 
birinci maddede yazılı gün ı 

''e sa.atlardan asf.{an bir 
saat en·el evrakı müsbite 

1
\ ve teminat. mektupl~nnın 

komisyona ıondermış..bu. 

Yurt ya vrulannın 
sağl~k, sosyal l(ül· 
türel durunılaranın 

inkisn fına hizn1et . 
eden hu kiylnetli 
dergiyi çocuklar-a . 
çocuklu ana veba- · 
balara tevsiye ede-. 
rız. 

lunmaları şarttır. 

. 4 - Arlu edenlerin şart
nameleri görmek ve oku
mak iiırn· C. Hc.l. komu
tanlığı uıevki satınalma 
komi~yonuna bizzat veya 
ı esmi 'ekilJerinin müra
r.aatları ilan olunur. 

tfj. 1!).21 23 

I . .. • 
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MARDİN Mardin Mardin 1 
MeYkl aatıualma MeYkl satınalma komisyonundan ı 
komlsyonundao \ Me-vk.I •atınalma k-omlsyonundan 

ı _ Mardincle fl"Kiıinri 1_ Mardinde sekizinci! şirmeıinin (yilz elli sek-
lld. 'fu. için:! /lfaıiran; Hd.Tb.İçin 3/Temmuz/ . iz) liradir. 
989 Çari'amba günü ~ aat 939 pazartPsi günü saat · 
onda M:ırdındt· me\'kı s:ı- d M d" d k. 3- 2490 sayılı kanun 1-
~nalma komisyonu tara- on 8 ar ın e_ mev 1 steklerine göre talipler-
ıındail iki yüz sck~eıı ton 1 satınalma k~rnıs~on~ t . in birinci maddede yazı. 
tAkmeklik un ,.~ ayni birlik arafından yuz kır~ d_?rt 1ı gün ve saatlardan as
için nyni günde ~ant v:ı ton arpa 'Ye ayaı j?Un- gari birer saat evvel ev
hirde yetIIJiŞ iki ton sığı r de saat on bil'de yüz rakı müsbite ve teminat 
,·eya geçi eti kapalı zarf yirmi ton saman, ayni mektuplurını komisyona 
usulile alınacnktır. günde saat on dörle k· gödernıiş bulunmaları 

-.) - Unun muvakkat te- ırk sekiz ton kurn ot 
.jarttır. minatı bin doku1. yüz kirk ' ve ~aat onbeşte iki yüh 

heş sığır e~iniıı ~in .Y~iz j seksen ton ekmek pışir- 4 - Arzıı edenlerin 
l!ek~eıı sekız geçı etının ı mesi açık eksiltme usu- şartnameleri görmek ve 
dti bin dürt vüz on liı~dır. lile alınacaktır. okumak iizere C.Hd.ko-
3 - 2490 ~:tyılı kanun mutanlığı mevki satın-

isteklerine ğürt taliplerin 2-Arpanın muvak· , alma komisyonuna biz-
birinci madde<le y:ızıh gün 1 kat teminatı (Üçyüz elli ı zat veya resmi vekiller
ve saat.lardan asğarı bir ı bır ' samanın tAltmış ! inin müracaatları ilAo 
..aat e\'vel en:ıki müBbite ıek.iz) kuru otun (yüz d- olununur. 
te teminat. m!'ktuplarıN oksaıı sekiz) ekmek pi. 
komisyona gündermi~ bu-

16 19.21-23 

lunmaları şarttır. 

ı - :Mardlnde askeri 
hastane için 27 /Haziran/ 
939 Salı günü saat SPkiz. 
de başlamak "e birer fa. 
sıla ile dP\'am etmek ~ar. 
tile yüz.-Jli ton orlun, 
yirmibe~ ton ekmek pişir
m~si, bir buçuk tou sade 
va<rı. Leş ton arpa dört 
• r"' • 

ton saman uört ton kuru 
ot açık eksiltme usulilc 
alınacaktır. 

2 - Odunun mııva'kknt 
teminatı ı Yüzkıık Lir) ek
mek pi:;-irıııf'sinin (onlw~ ) 

::;adeyağ'ının (yf'tmi~ sekiz) 
arpaııiıı (on iiç) samanın 

(üç) ve kuru otun da r orı J 

yedi) liradır. 

:1 - 24!JO Sayılı kanun 
isteklt rine göre taliplerin 
birinci maddede yazılı gün 
n.: sa.atlardan asğ":ııi hirf'r 
saat e v,·pl t'vrnkı mii. hite 
v~ tenıin:ıt m<·ktuplarıııı 

konıisvona. rröndermis bu-• t-- • 

lunnıaları şarttır. 

4 - .\rzu c<lenleıin şart~ 
nameleri :;örmek ve oku
urnk üzııre C. Hd . lığ'ı 
nw\'ld satın.ılma kooıisyo· 
nuna bizzat \' •'Ya rt>~ıni 
v<•kilk·riııiıı müracaatları 

ilan olunur. 
15 17 19 ~l 

4 - Arıu edenlerin şart
ıa~meleri görmek Te oku
mak üzere C. Hd. K. lığı 
mevki satınalwa komisyo
aupa bizıat veya resmi 
•ekillerinin mürac<.ıat ları 
il4n olunur. 15 17 19-~ l 

Mardin icra memurluğundan 

MARDİN 
Be-vkl sat ınalma 
komisyon undan 
J - Mardinde askeri 

baitanesi için 26/ Haziran 
ff89 Paz:ırtet'i güuü saat 
nkiıde beı.,Jawak "e birer 
uut fasıı:ı ile de"eın et· 
mek şartilc yirmibcş too 
uo, dört ton sığır veya 
reçi eti, altı ton kuyun j 
eti, yedi toıı sür. v~ altı 
ton yoturt açık cksıltme 
usulile ahna<'aktır. 

2 - Unun muvakkat te
minatı 175 sığır etinin 66 
ıcçi etinin 78 kuynnetinin 
J Sö ~ütün 4 \'e yoğur

dun da 4J lirauır. 

3 - 24!l0 Sayılı kanıuı 
iıteklerinc güre t :ıli µlt>ı in 
birinci ınaJdf>dt" yazılı 
ıun \'c)aatlardau c·sğari 
bireri :mat en·el evrakı 
müRbite ve teminat mek
tuplarına komisyona gürı-
4ermi~ lJUluuuıaları şarttır. 

-t - Arzu edenlerin ~art

Damcleri görmek "e oku
•ak üzere C. llcl . K. lı~ı 
mevki sutın:tloıa. komis. 
yonun:ı bizzat ,·cya resmi 
•ekillerinin milr:ıca:ıtları 

Mevkii 
nt-cuıeddiu 
mahallesi 

• • 

,. 

zehire 
pazarı 

Cin!\i 
bir bah 
hanenin 

temini 

bir bab hane
nin 40 da 3 

bisse~i 

bu dahi 

Lir bab dük
kanın -40 da 
8 sehmi 

h u<iııd "-------
~:ı ğ"ı ci co şi ıııa~ vin··t1eı;ıi 
rıin hanesi ye:o;arı ,.e cephH 
si t ıdk arkası isa veresesi 
bane~ile tarik 
Sa~ı ve cephesi tarik solu 
eahibi senet arkası sado 
dikdan haneleri 
Dt•ba~ melekön veled mf'le
kö mıksi ilyas ve mıksi 
cicci aro halleleri ve i~i 
tarafı tarik 
önü tarik sa~ı huluıi EF 
\.' tresesi sulu !atına hanım 
veresesi dilkk!inları arkaıı 
ensari zade şib mebmet 
ali haneleri 

tapunun TA.NU 

1/927 \'e 12 

11 teşrin 338 
1 

temmuz 823 
32 

nisan 336 
19 

borçlu hissesine tak
dir edilen kiymet 

Lira Ku -1800 ou 

60 00 

60 00 

50 

-1942 50 

~1ardinden hıdır rcmziye nıasrafsız 1000 
lira verrneğe borçlu Jlardinin necnıed 

din nıahallesinden ınehrnet derviş oğlu 
n1uhiddinin bu borcu nu 2deıni tediveden 

da bulunanların il~\n gününden itibaren 
20 gün İçinde ve evrakı 111 üsbiteleıi le 
icra dairesine müracaatları aksi takdir-
de hakları t~pu siciiile scıbitolnıayanl~
rın paybşnıadan 111ahrun1 bırakılcıcak
la rı ve faz la 111<1 lun1a t n ln1a k isti yenlerin 
2i/i/93Q gününden itibaren dairede açık 
bulundurulan şnrtnan1eyi gö ·nıek üzere 
939 148 nu111aralı do-;vava n1üracaatları 

,, 
dobyı yukarda hudud ve evsafi gösteri-
len gayri . nıe.ıkullerdeki hissesi 4ı8/g39 
gününe müsadıf Cun1a günü saat 11 de 
ve tahmin edilen kivnıetinin vüzde vet-., ,, ., 
ın;ş beşini bulnıadığı takdirde birinci 

_, .,/ 

ve talip olanların ınu~yyen gün ve saat-

llln olunm. 

satış gününü takip eden 15 inci günü 19/
S/939 Cur11nrtesi günü ~lardin icra dai
resinde kati ihalesi yapılacağından bu 

l gayri menkuller "üzerinde bir hak ,.e 
buuaile faiı ve nıaliirnfa dair bir iddia· .. .. - ' 

te yüzde yedi buçuk tenıinatı nnıvak
katlarile artırmaya İştirakJarı ilı1n olu
nur. 

• 


