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'ahibi ve Başmuharrir 
SİRET BA y AR 

\leınteket men:ıfiine aiö yazılara 
e:avfaıarımız a:;ıkur 

Ba:-ılınayan vazuar {O'eri 
• • e - vc>riimeı. 

Doğru ve temiz iş gör-
• • • 

Sayı 1218 

12 Mayıs 1939 
Cun1a 

Sayısı ıoo Paradır. 

Kuruluş yılı ı Ağustos 927 

İngiliz- Sov· yet müzakereleri 
menın verımı Başvekil Çemberlayn Avam kamarasın

da müzakerenin ehemmiyetli ve müs
Y azan: y asin Kutluğ tacel olduğunu söyledi 

Mardin bölgesinde r Atatül'k 1 inkılalıının Oeylı' HeralJ 
U:1s yılma nazaran Hay- sırrına erenlerdir. Ankara 11 l~adYo: ' r\nk~rn 11 /l~ Rn<l- U 
Van sayıınmm g::m faz- . . . .. ç:eınberla yn. A_v;nl ! ~o: l)ün a vaı~ı kn- , Rusyanın red ce-lalığı !l92ti'i baş tesbit ~ .. ~~ıllı ?.ef ı.smet fno . v ~ 1 • 

oJunınustUI'. nunun uzerıne çelik kanıarasında, lngi} 1 llt ~ r::ısında başYeki) vahı vereceg" ini 
.. kanatlar gerdiğ·i milli tere - Sovvet nıüza- tara fından yapıl~n , 

1-1 lk · · · ·· e servet ve kudretimize . . "" 
1 a ·m ışını gorm - dayanarak cihan sul· kerclerını en d1eı11- beyanattan sonra yazıyor 

Ye memur olanlar doğ- 1 l · 1 ( · k hunun başlıca amilleri ıniyet ı ve ıııüstnce an1e e fır ·nsı 111e- AıJ~ara ıı Radvo: 
ı·u ve temiz ~nuamele mevkiinde ~arsılmaz bir addettiö·ini, İno-iliz huslarıııdan biri lort Deyliıneyil gazetesi, 
Yupaı·laı·sa devlet işle- ''arlık teşkil edi •'o ruz 1 · · • h · ı · .. e, İ -
r·inde muvaffakıyet yüz- ·' •· e çısının ı (1 gurı ev- Halifilk~ın bizzat ngiliz, Fransız ve 
de yüzdür. Anın için doğru ve vel .t\1otofoft:-ır~fin- ,\loskovayn giderek Rus paktının Ce-

teıniz iş görenlerimize dan kabul edildiğini ı\lolotofb teın<ıs et- nevrede akdedile _ 
Halkla hükfımet ara

sındaki nıiitekal>il iti

tnadı bozacak amillc-
tin başhc1u11 hüsnü ni· 
Yetle görülmeyen işJer
<lir. 

Türkiyede devlet na-
ınına yapılan her iş , 
doğrudan doğruya bal
kın malıdır. Bu alanda 
Vazife görenler bükü
Inetin olduğu gibi hal
kın da itimadını kazan
Inak mecburiyetinde · 

şükran borcumuzdur. .s.1·ıı1dı' İrıt?.·ı'1t<:' renin ınesini teklıf'etıııı'ş· · - ., ceğıni z:.ınnetn1ek-
Sov vet Ru~va nın ce- t;r. l)i ğ·er p a rti n1e- tedirler. 

K v • 1, la \ vab;nı beklenıekte busln rı hu tek lifi Deyli Hara it ise, 
000f 8nl U K8r8r fi olduğunu söy leın · ş nıu \•cıfik g-örnıenıiş- İngiliz teki ifJerinin 

Ankara 11 Radvo: 
tir. lerdir. Sovyetler tarafın-

., 

Birinci Türk Nt>ş- B ' ~ K 't · ı • 
riyat Kongresinin U1gar Offil eCl eri 
kararları ~laarif ve-

ktıleti tarnfınd:ın l Romanya hududunu geçen komi-
in~e~eodikten sonra tecilerinden ikisi öldürüidü 
tatbıka konulacak-

dan reddedileceğini 
ve ingilterenin ha
reketini şüpheli gör
düğünü beyan et
n1ektedir. 

dir. t11·. .Ankn r;:l 11 Radyo: ~·eçen~k Dubrice ci ltalyan Kral ve 
Prens Pol 

Türkler her yerde, V k ~ I . .1 . her işte hak ve· haki- . ·. e ·a et şıındı. ~ı 
katı severler. 

1 

t~lıf kanununun ıh -

c l 
. t' hı·r tıvaçlarını karsıla-

( um ıurıye ın - .. ~ ... 
fazilet olduğu) Vecize- 111adıgmı anladıgın-
si hiç unutulmamalıdır. d::ı n, Docen t lerden 
'J'ürk halkı flsil kanun- ınüteşekki 1 bir hey
larile kurduğu cumhu- ı· d ı · f 
r. t . t"kl"l cloo· et tara ın an te ı ıye ve ı::; ı · a ını l""-

ru idarenin temiz ve· hakları hakkında 
riınlerile korumaktadır. bir proj :! hazırla-

Halkla hükumetin 
ahenkli yürüyüşünden 
alınan randımanın de
ğeri çok l\:ıymetlidir. 

nac.lktır. 

fon Ribentrop 

Ha vns Bükresten • 
hildirİ\'Ot: .. 

lleoüz tre\'\"Üt et . ~ 
111eyen ha herll're 

göre 2:3 
n1İtecisi 

n1anya 

Bul<hır ko-M 

gizlıcc Ro 
hududuna 

\'arında silcihh te
cavüzlerde bulun-
nıuşlardır· . Ankara 11 Radyo: 

Hudud ınuhafiz- ltalyan Kralı ile 
leri tarafından ko 1 Prens Pol deniz ge
ıniteciJerden ikisi I çi<l resıninde bu
öldürülınüş, diğ·er- , lun111Hk üzre bugün 
leri kcıçınışlardır. N<ipolive gelmiş!er-

<lir. ., 

Sovyet Harı'cı'ye Milletler Ceıniuetı' Ankara 11 •~:ıdvo: J Napoli : Pren Pol 
~ . ' l'QflSey ·, ile İta 1 yn n Kra 1ı 
~OmlS8fl. l · ,~iryestc kravezörü 

Mardinden alınan 
tıfacık bu misalı başka· 
(~a daha büyük verim
lerle bütün 'rürkiyeye 
t(·şmil cdehiliriz. 

Ankara 11 Radyo: Ank~\ra 11 Radyo: ~\nkara ıı Iıadyo: ile buraya gelıniş-
Allnan Hariciye Na· Sovy~t H·n·iciye ko ı\1ılletl~r (:enıiyeti l ler ve duçe tara-

Türkiye cumlıurjye
ti hükOmetinde doğru 
ve temiz iş görenler 

. zırı Fon l~ibentrob nıiseri ~lo lolofun kons .. yı, Sovyet Rus f11ıdan karşılanmış-
\Tenedige gelnı i ş P,~zu~ günü C<.' nt v- y.uıın :1rzusu üze- 1nrd1r. 
tir. Zıyaret ten1a - i rede bulunn1:1sı ih- rine bu ayın yir- ()nlerinde deniz 
nıen hu usi ınahi- ı tiına linden ba hso- nıisi n·de topla nn<.,~- nı:ı nevraları yapıl-
yettedir· lunn1aktadır. 1 ğı ınuhteın~ldir· ı ~1~ıştı~. 
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~ayfa 2 

~ lÜJ ifil lUı ifil --
H ©ı [b)~1rD~1rô 

Başvekil Refik 
Saydam 

IB3 ~ ~ lÜJ ifil 

Büyü~ Miilet Meclisinde Harici siya
set ~a~tmOa ~eyanatta ~ulunaca~ 
Ankqra 1~ Radyo: 

Bu günkü Büyük 
Alillet ~1eclisi n1ü
zakeresinde Başve
kil Refik Savdan1 

" 
harici sivaset h~k-

"' 
kında bevnnatt:-t bu 

"' 
lunacaktır. · 

Bu beyanat Bü
yük Millet Meclisin
den naklen rad) o 
ile neşredilecektir. B. Refik Saydam 

Mareşai Balbonun 

Mısır Seya~atı Hususidir 
Anknra 11 Radyo: 

Afareş d Balbo dün 
akşnn1~1ısır13aşve 
ki 1 i 1'lehn1ed l\1ah
n1ud paşanın da
vetlisi olarak kal
nııştır. 

1\Iısır Başvekili 
beyanatında bu zi 
varetin tenıanıen 
.., hususi olduğunu 

Yurtdaş! 

söyleıniştir. 

Elmukaddenı ga
zetesi, General Bal
bonun İtalyan kra
lının bir n1ektubu
nu kral Faruka tak
diııı etnıiş olduğu 
haberinin asılsız oJ
duğunu yaznıakta
dır· 

Kışın sovukta, yazın ateşin sıcak
larında alnının terile kazandığın 
akçayı güle güle.ye, sakın kaçağa 
verme, sonunda seni acı acı ağlatır 
Yuv~ların1 yoksul ve çıplak bırakır 

<Ulus Sesi) Sayı 1218 

' Fır©llfil~D~ ~©\$)V~kü0ü 

~©ly D©ıD©.l<dlüy~ 

Dün parlamentoda bir 1 

nutuk söyledi 
Başvekil Nutkunda Türkiyeye de temas ederek ~e~iki: 

Türkiye ile Fransa 
arasında Bay Daladiye 

YılJardanberi muallakta oian bir mes'ele 

halledilmek üzredir 
AMürrezza~ 
Suriyeden kaçtı 

Ankara 12 Radyo: 
Fransız Başvekili 

Daladiye dün par
lenıentodcı ki nutuk .. 
lannda, n1•lletin ve 
vrltanın sclan1eti 
için e)zen1 kararlar 

alındığını söyleye
rek denıiştir ki: 

Fransa nıilletlerin 
hiç birine tahakküm 
etınek eıneli nde de
ği l<lir. Sulha hizmet 
sedaka ttir. 

Fransa ile Anıe

rika arasındaki te
n1aslarınıız sıkıdır. 

Fransa hükunıeti, 
Ruzveltin nıesa jına 
iltihak ederken sul
ha tercünıan olmuş
tur. 

Fransa - Polonya 
nıutabakat halında 
olarak ::ıralarındaki 
ittifak tedbirlerini 
doğrudan doğruya 
aln11ş bulunmakta
dır. 

Fransa, Türkiye
ile yıllardan beri 
nıua il akta olan bir 
nıeselevi hn lletn1ek ,, 

üzredir. 

G enen11 Veyga n<la 
gösterilen hüsnü ka .. 
bul aradaki dostluk 
ve san1irniveti11 de-

"' recesini tebarüz et-
tinıiştir. 

Fransa hükuıneti 
bütün haklara hür
met eden bir sulh 

, istiyor· Cebre karşı 
şahlanmağa azım 
etnıiştir. 

Prens Polon ltalya 
seya~atı 

Ankara 12 Radvo: ,, 
Havaa ajansının Ro. 
nıa ınuhabiri bildi-. 

Filistin mücahitlerinden 
olup, geçenlerde İngiliz
lerle yHptığı bir çarpış
mada Suriye hududuna 
ilticaya m<.:cbur kalan Arif 
Abdürrezzak Tüdmürde 
ikamete memur e<lilmi~ti. 

Arif Abdürrezzak, <lün 
Tü<lınürden ansızın kay
bolmuştur. ~Iumaileyhin 
F'ilistine kaçtığı haber 
verilmektedir. 

Dr. ~e~~en~er 
yüzün~en 
Şamda 

bir çarpışma 
rıyor: ı\'lısirda n Ş;\ nıa ge-

Dün ltalyan kralı len DoktorŞehben
ve Yugoslavya krnl der, ~ınevi caı~ıiin
naibi p l 't I de hır nutuk soyle-prens o , t• u k . . , 
solı'nı' l t c· nıe ıstenıış, fakat , <on ıyano · .. ~ 

Ve ~ı k · T' vatanı kutle taraf-a ~lr ·ovıç ır-

yest k .. _ <l tarları a rcısında bu e ra vezorun e 
bahriye geçit resnıi- yüzden ca nıiin için-
ni seyrederek ko- de bir boğuş•na ol
nuşrnalarına devanı muştur. 
etnıişlerdir. Dört kişi yaralan-

nıış ve nıeseleye po-
İtalvanlar Prens lis nıüdahale ede

Polun ziyaretine bii- rek bir çok kinı
yük themnıiyet nt. j sderi tevkif etn1iş-
fttn1ektedirler. tir. 
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._Sayfa 3 
(Ulus Seıi) I 

Sayı 1218 1 5 

Çıkacak bir harbe ingiitere de R A D Y O i 
girecektir ~~···················· 

• 
s-PIYASA 

Ankara 12 Rad,·o: 
Dün avnnı kanıa~a
sında bir çok sunl~ 
la ra- ceva b veren 
Bcışvekil Çemberla
~ın Danziğin sulh 
ıle hallediln1esi te-
111ennisi ni izhar et-

n1iş, Polonya bir te
cavuza n1aruz kal
dığı takdirde bir 
harp çıka CH ğını ve 
bu harbe büyük 
Beritnnyanın da gi
receğini söylenıiş 
tir. 

Memleket 

Türtiye Ra~yo~ifüzyon Postaları 
Türkiye radyosu Ankara radyosu 

Uzun Da lta : 

Kıaa Dalja: 

1648 !11· 183 Kes. / 1~0 Kvv. 

19,74 m. 15195 Kes./ ~O Kvv. 
31,70 m. 9465 KcR. /:?O Kvv. 

Bu günkü proğram 
12,30 Proğram haberleri 

12,35 Türk müzi~i 20.15 Türk miiziğ"i 

Buğ'day 

1 
Arpa 

' un tmr çuval) 1 

,' 

D:ırı 

Nohut 
.Mercimek 

_ Pi~nç 
~ade Ya(! 

1 

Tere vao-ı . "" 
Zenin va."rı . . "" 
Yün 
Deri 
Badem 
.ifadem içi 

2 75 

" 50 ... -620 -2 75 - -6 --3 
'>9 ...... -

-90 -85 -70 --44 -40 -
18 -86 -

S v ı v d 1 13,00 Memleket Saat a-lg 1 rcı 1g1 n a yarı, .ajans meteoroloji ha-
berlerı 

21,00 Konu~ma 

21, 15 Esham, tahvihit, 
kanılıiyo -nukut borsası 
fiyat 

Ceviz 
ce,·iz içi 
Mahlep 
Mazi 

18 -
50 

30 ---

İslah ve yetiştirme 
çahşmaları 

l<aza Nahiye \'e köv-
1 ' ~ 
erue yaptırılan l.ıoğ'a ba-
kım dt'poları vasıtagi;e 
ktiy borralarının bakım ve 
beslemeleri ,.c sıhhi du
~Uınları veteriuer kontro-
u altına alanmıştır. 

Ru suretle sıkı bir 
•slab metot ve disiplinine 
alınan köy sürülerindeki 
fena evsafı erkekler her 
Yıl veteriner gurupları 
laraf ından ıslah edilerek 
Yetiştirmeden uzaklaştırıl
ıııakuadırlar. 

Kültür memleketlerin
de sığırcıh~m inkişafında 
başlıca tesiri olan teşvik 
\'a8ıtaları ile serğiler, Zi
raat v ckaleti tarafından 
ehemmiyetle nazarı itiba
ra alınarak her yıl Vila
l'etlerde sergiler kurula
tak yetiştiricilere nakdı 
lrıUkafatJar verilmektcdi. 

Islah ve yetiştirme 
Çalışmalarının muvaffaki
~etıe neticelenmesi için 
1Yi besleme şartları ile 
beraber hayvan mahsul
~erinin kiymetlendirilmesi 
1itihlak, alım ve satışının 
l\rganize edilmesi zarurı 
dir. 

Kandaş! 

.Milli hayvancılığ"ın is
labı hıısusımcla en mühinı 
iş olarak gıda ihtiyaeının 
temini kt>yfiyetini e!e aJ. 
makta vız Mar'a \'C c·avır-. . . 
larm islalıı \ 'C hayYan 
yemi Ziraatının tamimi 
bu meselenin ön planında 
gelmekdcdir. 

1k ti sat \•ekaleti hay
van ve mahsullerinio is
tihlak, alım ve ~ıatım i~

lerioi tanzim ve organize 
etmekdedir. 

Hayvanların iklim ve 
topr:ık vasıflarına ve hıfıı 
sılıha kahlt>lcrine uygun 
olarak bakılma ve yetiş
tirmelerine mani olabile
cek adi ve sari bastalık
hırla savaşma ana pren
sip olarak L.abul ediloıek
dedir. 

Milli Hükumetin feyiz
li himayeleri ile ph1nh 
çalışmalar sayesinde milli 
istihsal ve milli Ziraatın 
çok mühim bir unsuru 
olan sı~ırcılığımızdan pek 
kısa bir zamanda bütün 
milli işlerimizde oldui7u ., 
gibi Türk yurdunun ve 
Türk köylih;ünün refah 
ve gelirinin artmasını 
mucib olacaçı kauaatile 
çalışılmakdadır. 

Kaçakçı 'rürkün en Wiyük dü~manıdır. Onu evi. 
ile sokma, seni yavrularıadan eder. Yu\•anı da ate~e 
~erir. 

13,15,14 Miizik Karışık 
proğrauı-J>I 

17.30 lnkiltıp tarihi c.lers
leri-llalkf'vinden n:ıklen 

1~,ilO 1 'rağr:ını 

18.35 ~liizik Ne!'C'li mii.· ' . 
zik- PI 

19,00 Konu~ına 
19.15 Türk wüziıd Fasıl 

heyeti 
20,00 ME>mleket ~aat a

yarı, ajans ve meteoroloji 

Yarınki 
Postalar 

1.3/5/1939 Cumartesi 

21,2ö Ne~eli plaklar-R. 

21,30 Müzik Uiyaseti 
Cumhur l'larmoııik Orkeat-
raRı-~ef: Hasan Ferit A 
22,30 Müzik ( )pera Ar

yaları-Pi 

23,00 M üıik Ca1.band Pi 
23,45,24 Son ajanR, ha

berleri ''e yJtrmki Proğ

ram. 

Gari~ 'Yak' alar 
Kalbı 

VUeudunun dışın· 
da ola n kız 

Da nin1a rkada 
kalbi vücudunun 
dışında o la n bir ço 
cuk doğmuştur. 

Bebeğin sıhha
tı yerindedir· 

19 
Kesme Şeker -85 
Toz şeker -

3~ 
Kab ve 118 

-
~ahun -42 

- -Çay 850 
-ıturu üzüm- 20 -.__ 
Pekmez 15 -Ral 1 50 

Ytl~a (11 Lira 
Her gün binlerce yav-
ruyu senin yardımın, 

senin şefkatinle sinesin 
de barındıran Çocuk E
sirgeme kurumudur. 

Yılda lira ve. Ço
cuk Esirgeme kurumu
na üye ol. 

Çocuk Yarın gelecek 
Tren postası vok
tur. Saa t 11 dew Nu
saybin, 13 te Cizre, 
İdi l , Midya t, Ger
cüs, Savur, rn te 
Diy~rb~kır, Anka
ra, lstanbul ve A
nadolu posta la rı O'e· 

Çocuk Esi rgenıe 
Kurumu Genel nıer
kezi tarafından çı

karı lmakta o 1 an 
(Çocuk) adlı dergi
ni n (136) Sayısı çık
n1ıştır. 

lecek, saa t ıs de Mikroplardan 
Ekispres Tren pos- Yurt yavrularının 
taları gidecekt ir. Golf f opu yapılıyor sağlık, sosya l l( ül-

Bu Gece~i Nö~etçi 
(cze~ane: 

Aınerikada mik- türel durumlarının 
ropla rda n golf top- inkişa fına hizmet 
1 -ırı yapıln1aktadır. eden bu kiymetli 

Bu da mikropla- dergiyi çocuklara 
rın tazvik edilme- çocuklu ana veba-

Bu gece Halkevi ya- . k b .. 1 k b.a lara tevsiye ed,. 
nındaki Cevdet Oztürkün, sıle a 1 olnıa ta- rı z. 

l Eczehanesı nöbetçidir. l dır. l 

• 



iDAREHANESi 
Eai llalb..t Blaul H mf Daire - ---

Teltraf A...._. 
Mardinde "Ulus Sesi,, 

Türk evinin şe
refli ananesi kiler
dir. 

Kavanoz, kava
noz reçelleri, şişe 

şişe şurupları olma-

r yan bir e\', Çocuk
suz bir yuva kadar 
tadsızdır. 

Bu güzel anane 
mizi yaşatalım. 

Yuvanın saa<let ve var]ığını doğur an, 
Aile düğüınünü kuvvetlendiren çocuktur 
Çocuğu sev. Sevilmekten nıahrunı bikes 
yavruları da hatırla YılJa bir lira ver 
Çocuk Esirgen1e Kurunwnc• üye ol. 

4na 
Çocuk Esirgenıe 

Kurumu Genel l\ler
kezi tarafından çı
karılmakta o 1 a n 
(Ana) adh dergini o 
(15) Sayısı çıkrnıştır 

Yurt yavrularının 
g .. hk, Sosval Kül-

Sa " 

türel durun ıla rırnn 
inkişafına hiz net 
eden bu kiynıetli 
dergiyi çocuklara 
çocuklu ana veba

bn la ra ta vsi ve ede 
.; . 

rız. 

Vurtdaşı 
Yurdun en uzak köşesindeki Yoksul Yav. 

ruların sağlığına erişebilmek için Yılda bir 
Lira verip Çocuk Esirgeme Kurumuna Üye 
olalım ... 

Cum~ui iyet mü~~ei 
Umumiliginden 

1/Hazir:ın /9~3U tari
hinden 31/5/ 940 tarihine 
kad:ır Mardin ceza C\·inc 
lüzumu olan ( yctnıişbin 
kilo ) ekmek 9/5/ 939 ta
rihinden itibaren 2490 sa
yılı kanununun 41 rıci 
müddesinc tevfikan açık 

cksiltmrvc konulmuştur. 

Bedeli m~ub:ıuııncni ( 6 ku
ruş elli santimdir ) talip 
olanların t eminatı nıuvak. 

kate~i olan ( 367-50 ) 
lirayı makbuz nıukulıilin 
de rn:ıl~arıdığı na ~ atırıl

ıııak veya bu ııisbe ttc nıez 
kfir kanunun 17 nci mad
drsinin B. C. D. fıkrala
rındaki yazılı tcminatlari
le yenni ihale olar~k ta
~ in olunan :!7 / 5/ 93U ta
rihine rnü~adif Cumartesi 
gürıü saat 8 de C M. U. 
liği riyaseti altında müte
şekkil komhıyonu mahsu
suna müracaatları iJAn 
olunur. 

~art naııı e akhaırıını ta
lipler her vakıt C. M. U. 
liğin<len anlayabilirler. 

12/15/18/22 

Umamt Nefliyat Ye Yam iti-' 
Direktöri 

M. Siret Bayar 
Ba•ddıit yer: (ULUSSF.Sİ) Baaıme•I 

YURTDA~! 

Türk Hava 

Kurumuna 

Yardım Et 

Buyardımenbü-

yiik biryurd bor-
· cudur. 

Mar~in Gümrüt Satınalma tomisyon hashnlığın~an 
Cinsi · 

Miktarı 
Kilo 

Tenıini fiyat 
Lira Kuruş ------- ihale günü ---

00 13/5/939 Cumartesi saat 9,30 da -----
Un 45000 4604 

Türk Hava Kurumu 
21 cı - T f R T i P 

A - 45000 kilo Un 13/Mayıs/939 Cunıart•~si gilııü saat 9,30 da Mardin güm· 

1 
rük muhafaza taburu karargah l>inaı:;ırıda satın alınacaktır. 
B - istekliler şartnameyi her gün tabur s~tın alına komisyonunda göreLilirlAr. 
C - litckliler lJnurı teminat a'<<;a~ı olan (:Mü) lirayı Mardin Gümrük veznesine 

ı vı!yahut bankaya yatırıp v<•znc maklmzile birlikte ~artnamcuin 4. ncil maddesin
cJc yazılı Tesikaları da getirmeleri il:ln olunur. 

Büyük Piyangosu 
1 nci Keşide: 11 Ma yis / 930 dedir 

Büyük ikramiye: 40.000 Liradır ... 
Bundan başka: li>.UOO. 12.000, 10.000 liralık 

ikramiyelerle (20.000 ve 10.000) liralık iki adet mü
kAfat var<lır ... 

25/29/5/12 

Mardin Defterdarlığındnn 
I\.iymf•ti 

Lira K. -240 00 
Cinsi Mevkii 

Dükkan Zahire 

• 

Hadadu 

Yemini tarik ve mukaddema sahibi sened el
yevm Mehdiye, yesari Said Hasan zade Hüseyn 
ve biraderleri, arka31 mukaddema sahibi seııed 
elyevın Mehdiye, önü tarik Yeni tertipten bir bilet alarak i~tirak etmeyi ih

mal etmeyiniı. Siz de piyangonun mesut oe babti
yarlan arasına girnıi~ ol1ı1rsunU7: ... Kazanç vergisindrn 825 lira 51 kuruşa borçlu Teker mn hallesinden Mehmed 

' oğlu Siileyman gişfinin mezkur lwrcun<lan doloyı hacz ve füruhtuna karar veri-

,·~-----------------· !en yukarıda hııdud ve evsafı yazı1ı bir bap diikkfmın 19/5 '939 tarihine müsadif j Cuma giinü !'aa t 10,SO da ihald katiyesi icra olunacağı fü1n olum.~r. 
1 

' 


