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Türk-lngiliz müşterek ~eyannamesi Danziğ Almanyaya ilhak
Sulh yolunda yürüyen ve insanlıgı bir harp 
badiresinden uzak bulundurmayı hedef edi
nen dost iki milletin bu kutsal yoldaki gö
rüş \'e fikir birliğinin ve insanlığa hizmet 
idealinin samimi bir tezahürüdür. 

Yazan: Siret Bayar 

( ' urııa ı tesi giirıkii ııiis· 

hamızda Sayın nn:-.\Pk'il . . 
Hdik Saydaınm llari<'İ 
~iya~et lıakkınd:.ıki beya
ııutından Hadyoda ııot 
1'Ul'bildilderimizi \'t' Ka· 
ı.ııuta\'ın ittifakla t:ı:;diki

ı11· ik.tiran r.dl'n Tiirk ln
~iliz nıii~tnPk ht1yaıırıa· , 
ıııetıini ıw:;ir etıııi._tik. 

Baş\'t'kiliıı beynııaıilt• 

tııibtcn•k lıe\·annaıned 

Hatlyocla dinlc~·en ve g~
ıetemi1.dc okuyan Mardin 
halkının duyd~ır.·u sevinç • M 

l:!On:suıdur. 

Milli Refin yüksek reh-• . 
berliiri ile her f:P.\'İ daha o • • 

önceden düşünPn, he-
saplayan ve kararlarını 

tam zamanında Yeren hti
kumctimizi lıu mu,•affa
kıyetin<len dolayı ne ka
dar tebrik eder ve ne ka
dar takdirle kar~ılars:ık • 
Yene azdır. 

Sulhper\'cr lıiikfıuıeti 
llıiz, lıu lıeyanatilc sulh 
davası yolunda şimdiye 
kadar ol<lulru nfüi buıı-e o 
tlan sonra ela takip edc-
ce~i siyaseti apaçık mey· 
dana koynıu._, hat ,.e ha· 
teketini mertçe ve sauıi
ıııi olarak söylenıi~tir. Za
ten Türk haı ici siyaseti· 

ziy<'tİ karşı mda ı:;ulhpcr
\'Cr ~iynsetiııin ~auıiıııi lıir 

tezahiirii olan bitaraflı<rına 
l"! 

~rtık dı:Yaın PderPk hu 
hfıdi::-elert' karşı sı>yirci 
kalaııı:!zdı. 

Yıllardan heri r.n ~n

miıni lıürmctkfıri ve en 
sadık miid:ıfii buluudu
ğ'ıımuz sulhu, maruz ka
lcrnağ'ı teca\'üzlcrden kur· 
tarmak ve nH·mleketiıııizi 

yarının tehlikeli lıfı<lise
lerinden uzak bulundur
mak iı;iıı sulhçu devlt!t
lerle hirleşınek vo ~anlı 

orduıııuzla sulh c11pht>:->ini 
kuvvetlenuirmek kauar 
doğı u bir yol olamazdı. 

Her yurtda~ <;ok iyj 
bilir ve takdir eder ki · 

' Kemalist Türkiye, coırra-• !"'> 

fi vaziyeti itiUarile kud-
retli ve kuvvetli lıir A8· 
ya devleti olduğu kadar 
bir Avrupa <levlctiuirde .. 

Onun Akdeııiz<leki ha
yati uıenfaatleri buranın 
daima emniyet i<;in<lc lıu
lunnıasını aıııirdir. Sonra 
Balkan yarım adasırı<la
d:ı mühim bir durumda· 
yız. llalkarılara müte'"cccih 
her hangi bir tPca viiz bizi 
doğrudan doğruya nıiite
essir eder. 

tıin en büyük va15f1 açık 
''e sanıiml olu~undadır. Vaziyeti ı;ok iyi g-ö-
lJaim:ı doğru yo.ldan yii- ren hükfııııetinıiz sulhu 
ttimek ve sözleriui açık lıoımay:.ı yclterıen tedbir 
Söylemek Türk cumhuri- \ ve hareketler karşı::.ında 
\'e.ti hükumeti için delriş- sayııı G<meralımız Kfizim 
~ıez bir prensiptir. " Öza.lpm dedikleri gibi vu

Şu muhakkak ki; lııö
llü Türk iyesi: A vrupada 
Ve bütün dün~·ada baş 
gö:stcrt'n son i htilii füır 
İiniintle vr· tehlikl'li lıfıdi· 
se)ı·rin Balkanlara k:ıdar 
Uzamakta devam edi .• i va· 

kuu muhtemel gördüX-ii 
~ 

tecavüzün nereden ve ne 
şekilde ol:ılJileceğini cıra. 
file ıııüt:dea etıııiş. lıe~:ıp. 
ıarırıı yapını~. kararlarını 
vermi~, Milli ıııenfaat
leriıııize uyğun lıir .,ekil. 
de aramızdaki dostluk 

mı ediliyor ?j 
Vahim hadiselerin cere-! 

yanı bekleniyor 1 

Hitier, Beiçika hududnnpa ! 
Ankara ı.; ııadvo: -

Hitler beraberinde 
Hi111ler ve hazı ge
ner~1 lla r olduğu ha i
de dün Belçika hu
dudunu gezn1iş ınüs
ta hkeın ınevkılere 
giderek tetkikatta 
bulunnıustur. . 

Bir gazetenin yaz
dığına göre, yakın
da O.:ınzi<rde vahinı 

~ 

hadiselerin cereva-., 

nı bddenınekteJir. 

Oanziğdckİ Alnıan 
)ar, D . .-nziğın Alınan 
yaya ilhakını ilün 

baj!;ları gittikçe inki~af 
cılen Liiyiik Britanva Jıü . . . 
kfım<1 ti ile vaı)tııY.ı mt·i~a-.. ~ ... 
yerr. ncticP~iııde nıii..,tt-

rek bir arılcı~maya ~::ır
nıı:;;tır: 

H:ç uir de,·let al.-'Y· 
hine ıııütevcecih oluıava. 
rak vukulıulacak bir · ,c. 
cavüz hareketinin Akde 
nizde bir lıarlıe saik ol 
ması haliııtle lıirlıiriııc 
müzaheret. ve vardımı ''a· 
df' tlcn Tiirk- Jngiliz ınii~ 
tert>k anla~ması sulh \'O· . , . 
luııd:ı yürilycn ve ins:ın-

lığı bir harp uac)iresiııdPll 
uzak bulmıdurmayı hedef 1 
edinen do:st iki millrtin 
bu kutsal \'oldaki <Yörii~ 

• M • 

ve fikir birliğinin ve iıı-
saıılığa hizmet iılraliııiıı 

samimi Lir teıalıürütlür. 

edecek ve o dHkika
<lan itibaren 0,ınziğ 

Aln1an hududu sa
vıh~nktır. 

PolonY<l, ilhnk ka
n1 rında n ~·Onra Dan
zi<re karıştıO-ı tak-
~ o 

tinle Alınan hudu-
duna tt ca vüz edil
diği sa yılarak der-

Bay Hitler 

ha 1 n1 uka be lede bu-· 
lunulacaktır. 

Suriyedeki Fransız 
askerleri 

Suriye Başvekili istifa etti 
Ankara 15 l{adyo: cu rnhura istifasını 

F ranc;;a kuv\•etleri
nin Surive<le kala-., 

caklarını sövleven 
~ ... 

fevka iade koınisere 
cevaben, Suriye b:.ış 

vekili bunun Surive ... 

isti klfıl ine ınuğa yi r 
oldu<runu ileri süre-

/:') . 
rek bu yüzden Reisi _, 

venniştir. 

Reisicun1hur, fev

kn le.ide kon1iserJe 
tt·krar görüşülmek 

üzre kabinenin bir 
k. ç o-ün daha va zi-

- ~ 

fesinden a vrıln1a-
.J 

n1asını rİcg etmiş-

tir. 

Isveç Parlementosunda 
Ankara 14 Radvo: 

İsveç pa rlenıent~~u 
111 illi ın üda fi-ı a pro 
jesını ınüzakereye 
b" şla n1 ıştır. 
Projede taliın nıüd

deti 200 günden 3JO 
~üne çıkarılmakta 

ve ihtiyatlar 30 gün
lük bir talime tabi 
tutul nıa ktadır. 

1035 sınıfinı silah 
altına çağıran hü
kunıet rn;~6 sınıfını
da çağırnıak arzu. 
sundadır. 



Sayfa 2 

Çanakkale ve Urfa Be
lediye intihabı 

Şurayı Devletçe fesihedildi 
Devlet Şurası Ça

nakkale \'C Urf~1 

Belediye seçimini 
f eshetmisti r· . 

Yeni Valiler 
~ , "; ~ 

l\lebus] seçilen va
lilerin yerine tel yin 
edilecekler hakkın· 
da Heyeti VekiJece 
bu günlerde karar 
verilecektir. 

Kiymetli bir 
eser 

Dahiliye Vekaleti 
yeniden belediye se
çinıi yapılmasını enı 
retıniştir. 

Zıraat VeUlet Hu· 
h~ müşavirliği 
Ziraat \'ekaleti or

man u111urn nıüdür
lüğ·ünde hukuk mü
ş1virliği kuruln1ası 
hakkında bir kanun 
h <l zır 1 an nı ak t n <l ı r. 

Vilayetlerde dava-

(Ulus Sesi) 

Habeş impara
torunun 

kızı 
hasta bakıcı 
Saba melikesinin ah

fadından sabık Habe. 
şistan İmparatoru Haile 
Sehl.senin kızı prenses 
Tsahay, Londrada bir 
hastanede hastabakıcı. 
Jık etmektedir. 

Günde 13 saat ça
lışan prenses, çocuk 
hastanesine getirilen 
hastaların derecelerine 
bakmak, kan alma ame
liyesine nezaret etmek, 
oksijen çadırlarına Ye 
ya çelik cigere konan 
çocukları kontrol et
mekle mükelleftir. 

Bitler 
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" 

Türtiye Ra~yo~ifüzyon Postaları 
Türkiye radyosu Ankara radyosu 

Uzun Dalia: -------
Kısa Dalğa: 

1648 m. 183 Kes. / 120 Kvv. 

19,74 rn. 15195 Kcs./20 Kvv . 
31~70 m. 9463 Kc:;. / 20 Kvv. 

Bu günkü proğram 
12 30 Prolrram ' {") 

12,35 Türk müzigi - Pl 
1 H,00 Memleket Saat a

yarı, ajans met, oroloji ha
berleri 

13,15, 14 Miizik senfonik 
plaklar 

18,:30 Proğram 

20, 15 Türk m üzigi Kla-

şik proğram 

21,00 Konuşma 

21,15 E8bam, tahvilat, 
kambiyo -nukut borsası 
fiyat 

~taa rif Vekaleti, 
Üniversite Talirn 
taburu yüzbnşıların· 
dan Bay İhsan Ko 
canıanın çıkardığı 
Bavrak, Sancak, 

lar için avukat tu- 1933 denberi 420 
tu lc. ca ktır. 

18,35 Müzik Opera hak
kında - Cevdet Memduh 
tarafından konuşma plak· 

21,23 Neşeli plaklar- R. 
21,30 Folklor Halil Bedi 

Yönetken tarafından 
21,45 Müzik Oda müzi

gi Beetbovan - 'frlo si 
bemol majör 

" 
i\ ti fi i nı ar s is; ın 1 i 

j 

eseri gençlik için 
çok i~tifadeli göre
rek bütün orta nıek
tep ve liselerde oku
tulmasını ~ltıkadar
lara tevsive ctnıis-

"' . 
tir. 

lngiliz Kral ve 
Kraliçesi 

Belgn ajansının 
öğrendiğine gö ı·e, 
İngiltere kral Ye 
kraliçesi gelecek ilk 
teşrinde Bürükseli 
resnıen ziyaret ede-., 
ceklerdir. 

Yeni Köy 
Kanunu 

Dahili.Ye Vekaleti 
köy sa)nıa)arının 
tahdit ve bir usule 
bağlannıası hak kın
da ve ayni kanuna 
~·eni maddeler ilave 
eden bir kanun pro
jesi hazırlan11ştır. 

( 

Eroin kaçak-
çıları 

İstanbuldan An-
karaya eroin geti
rerek satan bir kaç 
şahıs yakalanmış ve 
Cuınhuriyet nıüd
dei un1un1iliğine ve
ri lmistir. • 

Polonya Milli Mü- fener takımı mağ· 
J f N lu~ ol~u U8 aa 3ZJfl Ankara 14 Radyo: 

Ankara 15 Radyo: İz111irde yapılnn mil
Polonya 111illi n1ü Ji köıne n1nçını 1 re 
dafr:a n~z11·_ı . dün ! sı~ır .fener kaybet-: 
l~arıse gıt n11ştır. ınıştır. 

nutuk söylemiş 
la misallar 

19,00 Konu~ma Dokto
run ~aatı 

Nasyona1 sosyalist- 19,15 Türk müzigi Halk 

1 b. bl. f. müzigisi Halk türküleri 
erin 1 ıogra 1 ve oyun havaları 

enstitüsü tarafından 20,00 Memleket saat a
neşredilen bir bibli- yarı ajans ve meteoroloji 

22, 1 O Müıik Melodi Pi 
22,15 :Müzik Küçük Or 

kestra-Şef: Kecip Aşkın 
23,00 Müzik Caıband Pi 
23,45,24 Son ajans, ha

berleri ve yarınki Proğ-
raın. 

f haberleri 
yoğra iye nazaran 1-------------------
Hitler, iktidar mev-
kiin~ gelmiş olduğu 
tarih olan 10 ikinci 
Kanun J 933 ten beri 
420 nutuk sövlemiı 

Filistin mücahitlerinin 
reislerinden 

" 
tir. 

Nitsar~a fırtına 

Arif Abdürrazzak bağdada 
firar etti 

Ankara 11 Radyo: 
Bu gün Niksarda 
çıkan firtınada n ba
zı ağcıçlar kırılmış, 
ynğan dolu zarar 
ya pnııştır. 

Polonya Sefiri 

Bağdat - Filistin 
mücahitlerinin reis
lerinden olup, ge
çenlerde bir müsa
deme neticesinde 
Sur iye hükiın1etine 
iltica eden ve l'üd
ınürde ikanıete me
mur edilnıiş iken 

firar eyliyen Arif 
Abdürrezzak İrak 
hududuna iltica ey
lenıiştir. Abdürre
zak huduttan husu
si bir askeri otomo
bi I ile Bağdada gd
nıiştir. 

• 

Ankara aRadyo: Suriyede 
İngiltere Hariciye Ş f 1 

Nazırı Lort Halifaks O Ör graevi aevam ediyor 
dün Polnya sefirini Şam - Şoförlerin 
kabul etn1iş, İngiliz- gr~vi 15 günden beri 
Sovyet n1üzakerele- devam etmektedir. 
rinden b:t h.;~dilmiş l Bu yüzden ticari 
tir. hayat henıen f~lc~ 

uğrannş gibidir. Şo
för murahhaslarile 
hükuınet arasında
ki temaslar hiç bir 
~eti~e vermen1i~tir. 



_,Sayfa 3 

I 1 EKONOMi 1 1 

Kamutaya 
verildi 

Haber aldığımı
z1 göre, Sünıerban
kın sermayesine 58 
nıilyon Türk lirası 
daha zan1n1olun -
nıasına aid kanun 
layihası kan1uta va ,,, 

Veril ın istir. . 
Bir Hafta içinde 
. . Bu ayın ilk haftası 
ıı;ınde pivasamızda satı-
1•rak l ta.nbul giimriigiln
<lcrı ihraç edilmiş olan 
tııallar arasında .Alman
Yaya 155 bin yaprak Til
tiin, kuru fasulya, Mısır, 
deri kırıntıları, kuzu de
rileri göndtrilmi~ tir. 

lngiltereye de ihraç edi
len Kitre, kepek, Tifti
giııde miktarı UO l>in li
rayı bulmuştur. 

İtalv:ıvadaı 40 bin lira
dan ziy~de Tiftik, Kemik, 
Hağır~ak, Arpa, Kitre, 
<:avua.r, Kuş yf•mi, Yu
lnurta ihraç edilmi~tir. 

Amerika ya da 1 H l>in 
lira!ık beyaz bez. iç fın
<.lık, kuzu derif.i satını,.
tır. 

t-PİYASA 
ı--

~~day 2 1~ 
~pa ;) 50 - -

1~ (Hirçuval) 620 -Iıarı 2 75 
~but -G ı ı - -~rciınek 3 -- -~inç ')~ ....... -~Ya~ 90 -1'ere val1'-ı -- 85 -....:..: . "' -~ytin ya~ı 70 -Yu 44 -...::::n -Deri 40 -....:..: - -~m 18 
Hauem içi 86 
Ceviz 18 
~ -~·iz içi 50 --~hlep 30 
~zi 19 
~sme Şeker -35 -l' 31 ~z şeker 
~bve 118 

--
-

~bun 42 
Sav SöO 
r-...1\;~ru üzüm-- 20 -
Pekmez 15 

-.......::.: -~al 1 50 
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18 
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24 
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36 
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24 
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48 
18 
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Lf!1•tl Hada ela 

Lira ~r. 
20 Tarik ve kolikan karyesi sinoru, karyei met.kAr 
86 Tarik ve şakık karyeıi sinor• ve teınmo tarlası 
18 Dere ve tarik ve zeytun Azı.o tarlası 
18 Tepe ve ark \'C tarik ve dcnho tarlası. 
24 Giril.ıiya karyesi sinori ve karç ve şahin ve ilyas 
24 Tarik ve Beho tarlası ve Çamurlu karyeıi ıanın 
24 Kasra belek karyesi sinori, azzo ve iki tarah zeyt 
16 Şemas azzo tarlası, vakıf tarlası, ark Ye lahdu. 
36 Tarik ve şahin ve gevriye tarlaları 
24 Hane Ye zeytin tarbları ve dere tarik. 
24 Ark ve karaç ve tarik ve kolika karyesi sinori 
24 Der~ ve tarik ve islibo ve gello tarlaları 
86 Farb layzi ve dino ve hanna tarlaları 
24 llyas Ye gevriye ve gello tarlatan ve dere 

6 Ark ve ağaç ve çamurlu karyesi sınırı Ye tarik 
24 llado azıo ve dere ve giribiya sınırı 
f8 Dere ve denho ve Hanna tarlaları 

86 Karaç ve gello ve geniye tarlalan ve dere 
18 Azzo tarlaları ve dert- ve kalaç 
24' İlyas ve çolo tarlası ve tarik 
24 Azzo Ye hedo ve Hacu tarlaları ve tarik 
24 Gengerlu karyesi sınırı, iblit ve remo tarlaları. 

8 Tarik ve çolu ve aslo ve şahin tarlaları 
24 Tarik ve dere ve zeytin tarlası 
36 Tarik ve dere ve azzo tarlası 
18 Tepe ve banna ve tarık ve dere 
30 Dere vt• tepe ve azıo ve tarik 
36 lladu ve ark ve tarik ve girilıikaryesi 
24 Tarik ve azzo ve gello tarlası 
22 Tarik \'e harman yeri ve turye 
24 azzo ve çulu ve dere ve tarik 
36 Gcvriye ve Hanna ve karaç ve dere 
18 Hana ve handu ve gello ve tarik 
30 Tarik ve azıo tarlaları 
36 Cin<lo ve tarik ve karaç dere 
:?4 Derılıo ve isliba ve tarik 

4 Tarik ve ark telası 
24 Culu ve hedu telan ve dere ve tarik 
l8 Kesri belek karyesi sinori, isliha, dere, tarika 
18 Tarik ve dere Ye hanna ve tepe 
36 Tarik ve azzo ve çulu ve gello 
24 Hanna ve azzo tarlaları ve tarik ve burhanlı 
24 Karaç ve dere ve tarik ve burbali 
24 Denho ve tarık ve harman yeri 
18 Tarik ve denho tarlası ark karaç, tarik, dere 
24 Kara~ ve tarik ve dere 
18 Şahin ve azzo ve <lenho tarlaları 
18 Dere ve kalaç ve ~ahin VH i1yas 
24 Kalaç ve ark ve islibo ve tarik 
18 Arka ve tarik ve kahaç 
18 Denho ve azzo ve tarik ve kalaç 
48 Ano ve ilyas ve denho ve gelo 

6 Vakıf ve tepe ve ağaç ve kalaç 
3 'farik ve harman yeri ve kalaç \'e d~re 

24 Hanna \'., iliye telası vP- tarik 
24 Tarik ve islibo tarlası 
36 Zeytin ve denho ve dere ve tarik 
24 ~abin ve azzu ve deuho tarlası ve tarik 
24 Hanna Ye tarık ve karaç 
36 Karaç ve dere ve islibu azıo 
2 Ark ve vakıf ve gevriye hana 
4 Ağaç ve gelo ve islibo barsuma 

48 Zeyti ve banna ve deı e ve tarik 
18 Kolikan karyesi sinuru ve tarik 
18 İlyas ve denbo ve ark ve tarik 

~ Lütfen çeviriniz -
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Nusaybin icra memurluğundan: 
No. Tarihi KöyU Cinai Dön. Kıymeti Hududu - -
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.Midyatın Cunıhuri~·rt 
mahallesinden imam öi'i-i; 

M 

Selim Ünrne HOO lira 
borçlu Midyatın Akça ka
ya ıııaballe::;ind<'n Musa 
Şemmas CirTo oğ'lu Cer 
ci~ \ 'C Kızları bus~n \'t• 

B<>hi ye ve Fchime ve Ter
~·~ Ruıııiye ile Antaıı~ 
yos karısı Zehra ,.e kızı 

Vercin diğ"ı:r adı MecidP
nia mürhılcri ~li<.lyatlı Mu 
sa Şeınnıas Circonun na
mıoda Nusaybin Tapu-

Lira Kr. 

., 12 12 h:libo ve şahin ve ı:ulu \ ' C tarik 
" ,, 
)' 

12 1 :! ~a"-in ve çulu ve kolika kary<>si sm1rı 

,, ,, 24 ~4 Kal o ve azzo tarla~ı ve tarik ve llCrt:t 

" 
,, 36 36 Zeytin ve hanna tarlaları tarik 

::Sulu Tarla 3 Ü l>ere w· ark \ ' C hanna \'H karaç 
~uzuz Tarla 24 24 Hanna ve çul o ve fiski köy Slllırı ve tarik 

" " 
:jG 3ü Geriye ve çolu ve tarik 

,, 
" 

3ü au Ark ve harman yeri ve tarik \ 'C han na 

., .. 12 1~ l>ere ve kara\~ "e ark ve hcdo 
,. ,. 30 30 Şahin ve zeytin ve tarik 

n 18 18 Hanna ve ~alı in ... ve azzo ve çaımrlu sınırı 

,, 12 12 Ue,·riye ,.e Hanna ve zeytin tarlaları 

Sulu Tarla 4 8 Tarik ve dere ve mehınetl tarlası ,.e dPgirmen 

~unda kayıtlı Kinik kii- 1 karıda mevki hudut ve Xusaybin İl~ra Dairesine 
ınüracaatleri ve nwzkftr 
giini.le muhammen twdel
kriııin ~1 üzdc yetırıi~ lıc

~ini lrnlJuğu taktirde iha
le cdileceklnini ve art
tırmaya iştir:lk edecekle
rin muhummc n kıymeti

nin yüzue yedi buçuk 

~· iİ ııdt• \':t k İ \'e y 11 k.ı rıda 

hııdut v!' mPvki ve dü
niinı V<! mukadder kıy

ıııl'tlt!rİ yazılı l:? kıt'a 

~11111 ,.e Gö kıt'a Su'itıZ , 
' l arlaların üç his~e itiba
rile lıir hi s:sı·t;İ -:c :- iııı• 

'l\·'llıaqı küyiirnlcn .\u. 
durnıhnıan oğ'lu İbralıiıııe 
! GO lira bor~·lu Midyatın 

Akc;a kaya mahalleısinden 
llsa ~ema::ı oğlu Semanın 
bu borcuna mukabil yu-

kıymetleri yazılı sulu ve 
t-msuz t:ı rlalan.Jaki <lok uz 
hisse itibarile hır hit-<Hcsi
ne haciz konulmuş "e 
paraya çevrilındrı ine ka
rar verilıni~ oldu~undan 

\ t.-\alı:;.ın 12/H/ü:3H gününe 

l 
111fü;adif Paza rtR:5 i gü~ü 

~aat 10 da Xusayhiıı ıc. 

ra dairesince ihaleleri ya-
pılacağ·ııH.lan taliplerin l>u 
mfü.ldet i~iıH.le arttırma 

~artlarının gürmeleı i için 

nisbetinde pey ak<;esi ve 
l.ıir Bankanın teminat mek
tlıbu tevdi etmeleri " e 
bütün masraf müşteriye 

aid olacağı ilan olunur. 

Mar~in inhisarlar 
Müdürlügünden 

Mardin ve mülhaka
tı arasında yapılacak 
nakliyat için sürülen 
pey haddı layık görül
mediğinden ihalenin 13-
/5/939 dan itibaren on 
gün müddetle temdidi
ne karar verilmiştir. 

'l'aliplerin kanuni pey 
akçasını vezneye yatır
mak ve bu baptaki şart
·nameyi okumak üzere 
ihale günü olan 23/5/ 
939 tarihinden evvel 
idaremize müracaat ey
lemeleri ilan olunur. 

18 lfl-17-1!) .. 

Cum~ur iyet mü~~ei 
Umumiliginden 

1/Hazir:ın /930 tari
hinden 81/5/940 tarihine 
kadar .Mardin ceza evine 
lüzumu olan ( yctmişbin 
kilo ) ekmek 9/5/939 ta.-

-------------------------------------------I rilıiuden itibaren 2490 sa-
yılı kanununı.ı.n 41 ııci 

Vakıflar Direktörlügünden 
)fulıawmı·n uir senelik icar 

Vakfı Cinsi MevkU ~ıııııara~ı Lira Kurut 

Enııeııi kat0lik Ilane Enı iııııcttin mahal 7 8 

ı• ıı 
Hane Camii kebir 4 10 

,, ,, Hane Latifiye 27 17 

,, 
" 

Dükkfrn Mi., kin çar:;;ısı 4:34 14 

l>iikl-fıu Cülha ~ehidiyc 
... 11 ,, 

" ,, 
1' 

I>iikkftn inek çar~ı::;ında 91 15 

" " " 
Birinei cadde l:H 40 

" " Yarım cliikkfm İnek çar:;;ısıııcla 188 1 (j 

" 
J) l>iikkfı.n ı\ t ta.rlar<.la 5ü 28 

" " " 
lnek ~·ar~n;ında 17U 40 

• Birici cadde dP 1:H 
~ " ,, 40 

" " 
Hane Camii kelJir ~ ... 17 

Bikar Camii llaıı c Birinci cadde <le :-r ;) 72 

Vakfa aid ve evsafı yukarıda. vazıh 5 hane \'C 8 dükldııın 1 Haziran 93D tarihinden ı Haziran 940 
tarihine kadar bir Reuelik il'arlarınuı lJu giindcn itibaren 10 gUrı müddetle müz.ayed<>ye çıkarılmasma ve 
bil hesap ihalenin 20/~Iayıs/U3U Cumartesi günü olmasına ve keyfiyetin bu suretle ih1nına karar verildi. 

11/15/17/t G 

wüd<.le8inc tevfikan ac;ık 
eksiltmeye konuluıuştur. 

Bedeli mubaınmeni ( ü ku
ruş elli tiantinı<.lir ) talip 
olanların teminatı wu vak
katcsi olan ( 867 -50 ) 
lirayı makbuz ıııukal>ilin· 
de ınalsandıl'rına ,, atırıl-• D • 

mak veya bu nisbette uıez-
kfır kanunun 17 nci mad
de::ıinin H. C. O. fıkrala
rındaki yazılı teıuinatlari
le ye\' uli ihale olarak ta
~ in olunan 27 /5/9~U ta
rihine nıüsadif Cuuıartesi 
güuü :::;aat 8 de Q ~l. U. 
liği riya::;cti altında ınüte
~ekkil komisyonu mahsu
::;una müracaatları füm 
olunur. 

~artname akhamını ta
lipler her vakıt C. M. U. 
liğinden anla.yalıHirlcr. 

12/ 15/ 18/ 22 

VlUlır<dl<dl©ış ! 
· Arkadaşlar ! 

Soysal Tüiklügünü altmış parahk bir bez parçasına .~ehriınizde tc~.ekkill ct-
mı~ olan .\krep mıha ku-

~egişme. Bu senin ölümünü doğ~rur. rumuna ve uu ha.yır işiuc 
50VC SC\'C üye olalım .. . 


