
-,~------
:-\ahibi ve Başmuharrir 

SİRET BAYAR 

'ılenıı 
eKet mennfiıne aid yazılara 
eavtaınrımız a;:ıktır. 

Basılmayan ~~azıı:ır ~eri 
-. vpriirnez . 

On ikinci "'ıl ........_ ~ 

Sayı 1217 

11 Mayıs 1939 
Persenıbe . 

Sayısı 100 Paradır. 

Kuruluş yılı ı Ağustos 927 

Milli Şefin Hatay Devlet Reisi 
Hatay Devlet Reisine vaitieri Tayfur Sökmen Ankaradan l:döndü 

f· . ~ 

Devlet Reisi ~al~a ~ir nutu~ söyliyerek ~emiştir ~i:~ tcb~ir ederek her kt~~i ~c-
• 

vinci irnıi~lerdir. 
Aııtfikva (Hususi) -- 1 

l >c\·J t ·. . . . e reısınıız rıartıde 

hH·hu:-;l.tr ve halk miimt>:::
SİIJı;rile Jıaslıı hal edPrlrr
hıı: ~Iilli ~tJf İ:5ınet İnö· 
ıı .. 
ııı;iin Eatayı ziyaret ı:t-

ıııı•ği \'aid buyurduklarını 

Bu :.ı.iyaretin t:ırihi 

tesbit l'dilnıi:-- (}pl"İbe ue • o 
lu.'r halde c;ok uzak dcığil-
dir. 

Büyük Millet Meclisinde 
Ankara 10 Radvo: kullanıln1asına ni

h~•yct ver ilıniş olan 

"20 yıllı~ bir ~icran nasıl mazi ve iüya 
olmuşsa bu ~evrei teva~Kuf ta bir 

rüya, bir mazi olaca~tır.,, 
Büyük ~tillet !\l~c
lisi hu gün Şenıset-
tin (;ünaltavın bas· 
kan lı<nnda t~pla 11~1-

b 

rakiki ki~iniıı ölüın 
Cezasına çarpdn1a · 
lnrını tasdik etıniş, 
1353 savılı kanunla 

" 

ı eski harflerle basıl
mış kit~ı pların, kü

tüphane ve okul ki
t<1p evlerine konul
n1as1nı kabul etnıiş-
tir. 

Ant:ıkra (Hususi) -
l>e\'ll't Ht·i:-iıııiz Ek::'('lan~ 

Tayfıır ~ükııH·n 1 •azar 
giiııli 8aat G, 1;; k buraya 
mu,·asalfıt IJuyurıııuşlar, 

~dıir hariciıHkrı itilıan:·ıı 

on lıinll·n·c halk tarafııı· 

dan ıntıcızıaııı tl'zahüratla 
kar:;ılanmışlan.ltr. 

Şehir başt:m İJ.l~:l bay
raklar ve elektiriklcrle 
~üsleıııni~ti. Ant:ıkya atfo
ta hir 7.afer gününün he
yc>canım ya~amaktaydi. 

V d 
M k )luhterem devlet rebi 

arşuva arı, os ovaya nıiz şehir uıethaliııtlen iti-

hareket etti lıan•ıı halkla ~~L:~.au_~·r ~·a-

l va olarak vıırnmıı:;; 't! 

Ankara 10 Radyo: ı 
Sovvet Haricive ko 

J J 

ıniser nıua vini Po-
ten1kin dün saat 
23 te Bükreşten var
Şovoya gelıniş, Sov
yet l~usya Sefaret 
erkttnİ tara finda n 
karşılannııştır. 

ı .. . l- l \ • . . . . İ'arti biııa.:-ıı;da hir kabul 
"'' nı "'a )U ctn11ştı r. re::sıni yapılırn:;;tır. 

Poteınkin bugün 
saat lü,45 te Mos
kova ya hareket et-
nı iştir. 

)luhterrııı devlet rei
:ıinıi7. lıurada d<.! nutukla
rıııı okuyarak İskcııde
rumla verılikleri lıtı. are-• 
ti tekrar etıııi:-;lt·r \ 'C lıil-

lıas:::ıa .Milli ::;er lsıııet iııö
Poteı:n kin ha teke- nünün llatayhlara gün

ti esnasında gaze
tecilere bevanattao 

" 

derdi~i ~clftın ve mulıalı

l.ıeti tebliğ etnıi~ll:ruir. 

iıntina etıniştir. Bu- Aziz IIataylıl:ır: 
Potelnkin geceyi nunla beraber si- Büyük Türk ıııillt·tiııiıı 

sefa ret ha nede ge- ya si nıa haf il Sov- ruhundan fışkıran saıninıi 
Çl'rıııı'ş \'e )'aJJtıi!ı se\·ğ;i, giiveıı ve iıııaıı ile _ ....., )'et-Pola n \ a o·örüs-
ı . ~ o • lıa~ yaptığı Milli ~cf kalı-
)eya na tta deınış - n1elerinin iyi neti- raoıan lııüniinün sizlere 

tir ki : celer verdiğ·i kana- sPlfrnı ve ınuhalıbt:tiniııi 
ati oded l r le r. geı irıııckle lıahtiyarım. 

« Türkiye ile yap- O hakiki müwc:;~il, o 

tığın1 görüşnıeler- ---------- kahr:uııaıı ~t'f lıilfı trfrik 

den pek 111ellll1U- n· v h b 1 <:İnSÜ ITll''l.hep lıÜlİill lla-

\'at:rnının o ~ercfli v:nlı

ğ-ının ayrılmaz lıir pan;a
sı olan II:ıtayın da koru

yucusu olaıı k:ıhr:ııııaıı 

lııönii, Ebedi ~pf Bii\'iik . ~ 

Atatiir~iin ıııilll'te rnrı :ır-

mağaııı olnn IJatavn ~im-, . . 
diye k:ıdar olduğu gilJi 
bundan sonra d:ı her tUrlU 
Jutuf \ 'C miizaherette lJu
Junar;ık daha mc=iut ve 
uaha ıııiirelfeh kılarak 

Atatiirkürı uliyük ruhunu 
:-;;ad edecektir. 

.Ekselans Tayfur Sökmen 

Aıiı kardeşler: 

Bir nıiiddettir cihan 
ufkunu ~aran kara lmlut
lur ve bu i~ara bulutların 
- Sunu 2 inci sayfe<lc -

ispanyada 
Yeniden bir çok terhisler 

yapıldı 

Ankara 10 R~Jvo: 
ispanyada 20 Nisan 
ile G ~la vıs arasında ., 

b ir cok sınıflar ter-
~ 

his edil nı iştir. 

Mareşal Görin 
Ankar::l 10 nRdyo: göre ~1areşnl görinğ 

Hava_s aj u1sı siya5i 1 \'alensiy~ ya gicle-
1~1ahfdleı:e ~tf~n .Ber' cektir. 
hn<len bıldırdıcrıne ı o 

General V eygand 
A nkn r;\ lO Rndyo: den dönen general 1ger a erıerf taylılara ~( Uııı eder \'C 

F rn ns~1 Harici ve Na- \ T eyg:ı ııdı k n bu) ede
zın Bonne, İr~;n ve r ck uzun nıü c' t' c t 

'!'ürk 1 Ank=-ıra seyah<1tin- görüşnıüştür. 

nuın.» f · ı ı iç say eıerimizde, ::;a:H et Pl' diil·r. 

Hariciye Nazı · ı -.:....--------l Aziz. lıeıı .• eriler: 
Bek 12,30 da Potenı- l Türk lılillctiaina 



G lUı n lYı n --
H <§l fQ) <a 1r n~1rn 

PrensPolun 
Be 1 in Seyahatı 

Ankara 10 Radyo: J Se,.rahat ~~nıanı 
Prens Polun Berli- nınlunı degılse de 
ne va paca ğ'ı husu~i 1 r~·snıi geçidin 2 Ha-

., h t ~ " ,.. zıra nda Prens Poluo seya a resnıı nıu -

h. t ) t 1 huzurile vapılacağı ıve a nıış ır. 
1

.
11 

.. 
1 

-. 
1
. 

" )1 < ırı meldcc ır. 

Yugoslav Kral Nailli Roma~a 
Prens, Kral ve Kraliçe ta

rafından karşılandı 
Aııkara 1 O H:ı<lyo: 

Yu~oslavya Kral NaiLi 
Prens J>ol ile Prenses 01-
ğa bugiin saat 15,4f> tn 

' ltoıııaya. '·asıl ulıııu~lar, 

İtalyan Kral ve I\ raliçc~i 
He Du~·e t:ırnfın<laıı kar
şılanmı.,lardır. 

Hatay Devlet Reisi 

T avf ur Sökmen AnkaraDan döndü 
' 

-Baı;; tarafı 1 nci savfa<l:.ı.- tcessir bırakıyor. . . 
tesadünıünderı basil olan 
şimşek '9e kıvılcımlar bir 
kısım yerleri yakını~. 1Jir 
takım millet ve de"1etif:ri 
baritai alemden silıni.. 

\'e geri kalan küı;ük <.le,·. 

letll'ri ele silmek iç·in ıığ·

ıaştığı ~öyle nıiiljiuı ve 

korkun<· Lir zaırı:uıda en , 
emin yer, en ıniistarih 

ülke, en mes'ut v1.; bah
tiyar nııntaka Hataydır. 

ÇünkU: Hatay çok ku\'
vctli ana. vatanın sağlam 
ve sıcak ağuşunda vası-

~ . 
yor ve uıüı;;fik nazarları 
altında bulunuyor. 

Aziz hemşerileriuı, 

Ana vatanın sıeak ve 
lOtufkftr sirı<.·.Jııdc g< ~İr· 
diğiın ~1 giiu :tna \'atrın
tl:rn uzak kaldı~ını dokuz 
aylık t:ıhassürlerimi tadil 
ve t:ılıfif etmiştir. Ana 
''atandan ayn ve uzak 
y:ı ş:ıınak. de~il dokuz ay. 
dokuz gün de olsa bize 
elem veriyor ,.e l>iıi mü-

Naaıl bir eylit •••e

alnln veleY ki m•Yakat de 
olaa hicranına tahammtll 
ed~mezae, Hatay ve Ha
taylılar da her baaııi bir 

uam ve llDYan tatıaa ve 
her laaasl bir tekli lda
r ede balunaa ana vatan
dan ayrı yaıamp,ja aeli 
tabammill edemiyor ve 

/ edemez. Yirmi aenelik bir 
hicran naaıl mftzl Ye rU
ya •l•uşaa ba devrel te
vekkaf ta bir rilya bir 
mazi olacaktır. 

Aziı Arkadaşlar, 

Ana vatan<l:.ı. kaldığım 
virmi l.>ir giin zarfında 

büyüklerimizden ve mil
let mümessili ınelı'us ar
kada~lar<l:ın gördüğüm tc
v<'cciih, iltifat ve muhab
hctlı~re kar~ı şükran ve 
ıuinrwtdarlıklarımızı arze
drrkeıı ebedi biivük sef . .. 
.\tatürküıı manevi huzu-
nında cğ'ilir Milli Şef kah
raman lnöniinün tazimle 
ellcşiaden öperim 

V .ırolsun ana ,·atan ve 
Türk nıilleti, Y <J~asın onun . . 
hüyük koruyucusu. j 

<Ulus Sesi) Sa~ı 1217 

Beruttan Yükselen 
sesler! 

Yaşasın Türtiye Cum~uriyeti, Yaşasm Milli Şef 

ismet lnönü.~. Suriyede 
Bcrut'ta çıkan El Ab

rar gazetr!Sİ yazıyor: 

Gec:<·n sah günü Lu
radaki Ulu camide yapı

lan Me"li<.li nebe\'İ mera
ı,;;iıni Türkiye lehiııde dik
kate :;; :ıyan tezahürlere 
\'l'Sile olmu~tur. 

B<1 rut ıııUftüliiğ'ii ta
rafırn.laıı tt1 rt ip cdilııı i~ 
olan ~lt>,·lid nıcrasirninc 

bir çok Fr:ırısı7. memur
larından haRka mahalli • 
hükumet crkfmı ve ecnebi 
konsolosları ve Berutun 
yüksek tabakasma men
sup Lir çok uıarnf zevat 
tla\'ct. edilmh;derrli. 

Da vctlilcr meyanında 

bulunan Türk B:ı~konso
losu H. Zihni, Tiırk bcıy

raµ;ını ta:;;ıyan otomobille 
cami kapısına g. ldiği zn-

man halk nra::'ında bir 
ka~·ııaşma olmu~ ve halk 
Ba:;koıısolosu oınuıların

d:ı taşıyarak caıniin ka

bul ~nloııuna katlar gö
tiirıııii~ıerc1ir. A~ıl <.likkatı! 

~ay.rn oları eıhet, Tiirk 
Ua~konsolosuııurı cami<lcn 
'.'lktıktaıı sonra Nccıne 

ı-ok:ığııııla duran otomo
biline gidinc·PyP katlar 
h:ılk tarafından tekrar 
kaldırılırıı:;: ve hararetle 
alkı~larııııı~ olmasıdır. 

Bu haberden hah~e
dt'n Yıldız refikimiz, hal
K ı n Ba:-;kon!'olosumıızu • 
(Ya:-;asın Türkive Uiim-. . 
huriyeti, yaşasııı Milli ~ef 
İsmet İnönü) sedalarile 
alkı~la<lığını yaımakta -
dır. 

Feci bir Cinayet 
80 yaşındaki bir dilenci evinde 
öldürülmüş ve yere gömülmüş 

olarak bulundu 
Dün ~chriınizde çok 

feci bir cinayet olınu~tur . 

Aslen M:ır<linin Ümeryan 
köyünden olup Diyarba-

dükten sonra cesedi evin 
içine gönımü~ler ve izi 
kayip etmek için elbise
sini kuyuya atuıışlardır. 

kır kapu mahallesinde V:tk'a haber alınır 
oturan \'C ötedenberi ~i- . alınmaz faeı.liyctc geçen 
lencilikle geçinen l brahırn ı ZaLita evin içPrisin<le araş. 
oğlu 80 ya~ların<la. Halil tırmalar yapını:-;, Cesedi 
cvi rıde yalnız iken m~ç- göuıüllü oh.lu~~ yerden 
hul şahıslar tarafından <;.ıkarmı~tır. Vak'a ın:ıhal-
ül<lürülmü:?tür. }ine triden Ciioıhurivct 

h • 

Ceseclirı üıerin<l.e Bal- Müddei Umumisi Aşır 
Aksuda tahkikata ba~la-t:ı, Biı:ak yaralarının bu

luuıııa::;ı ve parmaklarıuın 
ezilrni~ olma.:;ı cinayetin 
i~kence yapılmak snretile 
i~lendiği anlaşılmaktadır. 

• 
nııştır. 

.Failler ınalfıın değil . 
dir. Zabita şid1.fotle ta l:i 
bat ve tahkikata geçmiş
tir. Canilerin uir iki gün 
ic;iııdc· yakayı ele vcre
eekleri mıuhakkaktır. 

Alman ve İtalyan 
tebaaları tesbit 

ediliyor 

Fransız Ho-Ko
nıiserliğinin isteğ· i 
üzerine bütün Su
riye ve Lübnnodaki 
Aİınan ve İtalvan 

" 
tebaalarının isinıle-
ri ve n1iktarı tes
bit edilmektedir. 

Bir harp oldu
(yu takdirde bunla-
b 

rın der ha 1 hudud 
harici edilecekleri 
zannediliyor. 

Halep Polis Mü· 
~ürlüğü 

Fransız askeri 
kun1andanı, Halep 
Pofis müdürlüğünü 
lağveylenıiş ve po . 
lis nıüdürü Nüzhet 
J\1enıluk'ün vazife
sine son verilnıiş
tir. Esasen Halep 
enıniyet işleri Fran-
sız askeri kunıa n
da n lığınca ifa edil
ınekte idi. 

Mussolininin 
ziyareti 

Ru i~keace ve cina
yetin paraya tPmaan ya
pıldığı ı.aunolunııı:ıkta<lır. 

Çünkü : bu dilencinin 
saklı parası bulunduğu 

düııdcubt·ri süyleıınıcktc

dir. 

Roıııa 10 l~adyo · 
~1ussolini bu sabah 
~;aat 11 de beraberin
de Kont Ci vano ol
duğu halde Ron1an-

Kandaş ! ya kral naibini zi. 

Caniler il alili öl<liir· 

Yurdunu mamur, yu\·a- yartt etn1;ş ve ziya
nı ~en görmek isterst>n ka- ı ret iade ediln1iştir, 
çak t·~ya kuJlanma. 



n 

..... Sayfa 3 CUl as Seıiı) Sayı 1217 

[l]IEJa~mıı~E;JBGrilll[] 
~tüı~~o v~ ~a@Dam 

©>Om©ılk ü~üını 
N E:lLER 

Vücudun ~ağlamlığını korumak için gidadan 
başka, açık hava almak, giceleri açık pençereli 
0clalarıla yatmak, dik durmak ve uykuyu ihmal 
etuıeuıek lazımdır. 

'remiz ye saf hava vın vücuda ne kadar fai
de8i olduiiu her kesce ına!Omdur. Fakat dik dur-

~ 

ınanın vücuda olan faidesini bilmeyenlerimiz 
\'at·dır. Dik duran insanların cigerleri fazla ge
nişledi<ri için yücurl hızla bava almakta, mide 
Ve bar~rsaklar rla vazifelerini daha iyi görmek
tc<lirle~·. üne cu·ilerck oturanların mide ve ha
ğır8aklnrı sıkış~k durduğundan vazifelerini iyi 
Yapama'l.ltır. Bunun için, yürürken, otururken da
irna dik durmak çok iyidir. 

Kumaş kiri için 

lüçük Be~sklerin hlaklarını nasıl 
temizlemeli Boynun ve omuzların 

BHtiin kış uHwsimi es
nasında ı;iydiğ'iıniz clbi
sPl<'ri lıa iw rrla kaldırırken 
dikkat <·dpeeğimiz en mü
him nokrn, teıııiz olarak 
kaldırmaktır. Çünkü bir 
kurııa~. kirini rengi itiba
rile ~fü;t<1 rn11 zı::c de bütün 
bir ıııl'n•iınin kirini taşı

dığı iı;in :tğır ağır kokar. 
Hunun İ<;İn yıkaması bi
lineıılt•ri e\·de yıkamalı , 
yıkaııan11y:rnları da temiz. 
!etmelidir. Şupkaların alın 
kısmına gelen yağları te. 
mizleınek için benzin kul
lanmalıdır. 

Çocuğun k~lakl~rını her gun asıt-

_.., Vaziyetine göre '~~~~~~~~~~~---~~-·-~~-·· 

giyinme i R A D Y O i 
I borikli su veı ha tırıl-

• 
tnış ve bir kürdana ~·-~~~~····--·~·--·~ 1 - Dr:qwli <lik yaka 

\'~ kabarık kollar omu-

zun fazla <lii~iiklü~ünii 

kaybeder. 
TürKiye Ha~yo~if üz yon Postaları sardn11ş pa 111u k la 

ternizlenıelidir. Ku
lak içindeki kirleri 
fazla ten1izlen1ek 
için çubu<ru çok it-

~ - I>Liz Pltıi~e uzcriue 
1 Türkiye radyosu Ankara radyosu 

üç ::ma kı>lye takmak 
~.., 

l11en1el i ve asla fi r- omuzları dti:;-iik gö:;terir. Uzun Dali!.!_ ıü48 ın. 18:-3 Kes. / 120 K vv. 

lcete rr; bi sert ff?ad-::;... 

deleri kula <ra ~01\:-
~ 

111a nıalıdır . Fazla 
olarak ta çocuğa 
haşhğı giydirirken 
kulakları sıkn1aına· 
hdır. 

){qJakların vnzi· 

yeti 

gelir. 
Bunun ıçın anne 

:1 - Reglfuı kollar. oıııuz

ları dii~iik gibtcrir. 

4 - Düz <lik yaka ,.c 
omuzlan.la fi~1urıga omuz

ların dikliğini kapatır. 

çocuğu yatırırken, 5 - ('eneye kad:ır da

çocuk, yan ya tlığ·ı yanuıı~ ve fiyorıg:ı ile 

takdirde kulağının nihayetlenmiş yaka lıoy

düz oln1asına dik- nuo ·ıayıflığ'ıuı kapatır. 

Kabarık kulak ve kat etn1elidir. 6 _ Yakada <likleşcıı 
Ya kulağ·ın iki kat ,·e ünii açık ~·aka boynu 

oluşu, ekseriya ço- Yurtdaş ! uzun gii•lerir. 

Çuğun küçükken 7 _ Boynu krıµJay:ıu 
Yattı<rı esnadaki va- · •· ı.u - b K<ıçrıkçıya y:ıruım , gt>nı,. yaırn, yakada u 

Zİyetine eheınnıiyet, Y9t1r<la fliişnıaıılıktır. Sos yük fiyanga boynu kısa 
Vermemekten ileri \ yal l\ökiinü soysuzlara I gösterir. 

kazdırma. 4 

Kısa Dalğa: 
19,74 ııı. I51H5 Kes./ ~O Kn·. 
31,10 ın. 9-rn3 Kes./ ~o K vv. 

Bu günkü proğram 
12,ao Prof!ram 

12,35 Türk uıiizif:!i 

13,00 MC'mleket Saat a
yarı, ajans meteoroloji ha.
hPrlcri 

1 ~1.1fi,14 l\l Uzik K:ırı~ık 

l>ro ö·r:un-1'1 
~ 

18,80 Prağ'rarn 
18,:lf> ~lüıik Koıısrto Pl 
19.00 Kumı~ıııa Ziraat . . 

sa atı 
19, lG Türk ıııüzig-i Fasıl 

heyeti 

l 
20,00 Memleket saat a

~'arı1 :ıjaııs !O meteor~}~~ 

haberleri 

20. 15 Tiirk miizFVi 
~ 

21:00 Konuşma 
21,15 E~lıam, t.ah ... ilfü, 

kambiyo -nukut borsası 

fiyat 
2 t.2ö N .,~eli plaklar-R. 
~ı,~o )lüzik Küçük Or 
kestra-Şer: Necip A~kın 

22,30 ~Iüzik melodi ve 
~ololar-PI 

2:~,00 Müzik Cazband PI 
23,45,24 Son ajans, ha

berini \'C y:ırınki Proğ
raın. 
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Direktör& EKi llallrevl Bt...t H f Daire 
M. Siret Ba)Tar 

Baaddıtı yer: (ULUS SESi) ıla..meYI Teljral Adre91 
Mardinde "Ulus Sesi,, 

Vilayet 
Daftanlarhğmdan 

Mar~in Asiiye ma~~emesin~en 
~tardioli hulusi o· 1 desin~e ihal~leri ic~ 

ğullarındcın yahya ra eddmek uıre nıu 
kurtuluş ve resnıi zayc>deye konulnıuş
hanıanı köyünden tur nıezkür günde 
rarno o<rlu halef ve <ravri n1enkullere ö ö J 

saire arasında şayi- nıukader kiymetin 
an nıüşterek ve res- yüzde yetnıiş beşi 
nıi han1an1 köyünde talip zuhur etnıedi
vaki ş·ırkan tt'ş~rez O'İ takdirde nıuz:ı

b 

sunuri, şinıalen de- yede on beş gün da-
re, garben harabil- ha demdit edecek 

YURTDA~! 

Türk Hava 

Kurumuna 
1 nıe tariki, cenuben 2 /G/fJ;JfJ ~:~ rş ı mba 

--------- tibyese yolu ile n1ah- günü ayni saatta en 

Mardin Taptı dut 150 lira kiynıetli çok artıranı nanıı-

Namına 935 yılı için 
8 lira maktu ve GO kuruş 
buhran tarhedilen l >ok tor 
Fuat Ahmetle 33.6 kuruş 

maktu ve 67 kuruş buh
ran vergisi tarhedilen di~ 
tabibi Rüşdünün mahalh 
ikametleri meçhul bulun
duğundan tarhetlilt>n nıPz
ktlr vergiye ğazdeniıı il:i
nını takib Pdc•n giinılen 

itibaren 30 giin zarfında 

itiraz edebilecekl11ri ilfrnPn 
tebli~ olunur. 

Yardım Et 
d d bir ve şarkan tc~e- na ihalei katiyeleri 
airesin en rez sunirile yolu, icra lulınncnktır ta· 

Savur kapu nıa
hallesinde vaki ve 
henıo haco paşa vat 
nanunda kayitli bu
lunan rubu hanenin 
mustafa kızı ayşe 
tarafından :310 tari · 
hinde brş yüz made. 
ni kuruş muka hi
linde haricen s1tın 
aldığı iddia ederek 
namına tescili isten 
mektedir nınhallin
de tahkikat icra 
edileceginden g<lze
tenin çıktığı günün 
ferdasında n itibaren 
15 İnci günü saat 7 
de n1ahallinde bu
lunacak nıenıura 
alakadarlarının bir 
diyecekleri var ise 
evrakı nıüsbitelerile 
birlikte nıuracaat 

eylemeleri ih:1n olu-
nur. 

Arkadaşlar ! 
Şehrimizde te~ekkül et

miş olan Akrep imha ku-

rumuna ve bu hayır işine 

seve seve üye olalım ... 

garben harabilnıe lip olanların ve da
solu, cenubcn har- ha ziya de nıa lunıat 
nıan yerile telşere.z almak istiyenlerin 
tariki, şinıalen tel- 111uayyen günlerde 
şert.z köyünden in- icraya mür~caat et
zıltepeye giden yol meleri ve yüzde ye
ve tibyase tariki ile di buçuk tenıinat 
nıahdut 150 lira kiy. vernıeleri ve della-

live ve masarifi sa-
~ 

Bu yardım en bü-

Jük biryurd bor
cudur. nıetli bir cenıan iki 

kita susuz tarlanın 
satılnıasile şuyunun 
izalesi hakkında sa
dır olan ilüm üzeri
ne açık artırnıa su
r~tile ve 13/ü/WJfJ Sa
lı günü saat 11 ra-

irenin müşteriye ait ı------------------

Vakfı 

Ermeni katolik 
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,, 
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,, 

" 
,, 

,, ,, 
Bikar Camii 

Yurddaş! 
bulunduğu ve satış 
bedelinin tarihi iha
leden yedi gün için
de teslinı etnıeleri 
ilan olunur. Kaçakcılık yapma! 

Vakıflar Direktörlügünden 
Muhammen bir senelik icar 

Cln•l Mevkii Nuııı:ıraMt Lira IC11n11 
Hane Enıinncttin mahal 7 8 
llane Camii kebir 4 10 
Ha.ne Latifiye '>-... ' 17 
Dükldn Mi~kin . çarşısı 434 14 
l>iikkflll Cülha şehidi ye 11 
Dükkan inek çarşısında 91 15 • 

" 
Biriıwi cadde 121 40 

Yanın dükkfm lııek çarı:;ısında 188 16 
Dükkan Attarlarda 56 28 

" 
lnc!k c;arşı8mda 179 40 

,, Birici cadde de 183 40 
Hane Cam'i kebir 2 17 
Hane Birinci cadde <le 35 72 

/ 

Vakfa ahi YC evsafı yukarıda yazılı 5 hane ve 8 diikk:lnın 1 Haziran 939 tarihinden 1 Haziran 940 
tarihine kadar bir senelik icarlarının bıı giinden itiüarı•n 1C g-iin müddetle mlizaycd~ye çıkarılmasına ve 
bil hesap ihalenin 20/Mayıs/939 Cuıııarıl'::;İ günü olıııasıua ve kryfiyetin lm suretle ilanına karar '"erildi . 
. ~ 11/15/17/l9 


