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SALI 
Sayısı 100 Paradır. 

Kuruluş yılı ı Ağustos 927 

Heyetimiz dün Tahrana 
ri1 uvasalat etti 

Heyetimize güzergahta ve T ahran~a 
çok samimi karşılama töreni yapıldı 

Hatay Devlet Reisi 

Ekselan Tayfur Sök
men Ankarada 

Ankara 17 Radyo: 
Ant~1 lya ~leb'uslu

ğ·una s? çiln1iş olan 
· Ankara 17 (Radyo) -
1~ana giden lıcyetimi
Ztn dün akşam Tahra
na ınuvasalatı beklen
tnekte idi. 

~.,.-,=- ::~~~~~;-1""~ 1 kürlerini bildirmiştir. Ha tn y devlet reisi 
Tahrana girilirken 

askeri bir kıta heyeti- ·r ... yf ur Sök111en "e 
mizi selamlamış, civar- G . zia ntep n1eb'us
da bulunan halk misa- ı 
firlerini hararetle al- luğuna seçilen Ha-
kışlamıştır. Heyetimiz ta,· B ;ı şvekili Ah. 
k endilerine tahsis edi-
len otele enıniştir. <l Ü rr:d1n1a n ı\ld\""k 

~ Ank<=lra li ( A·A] 
1 Iran Veliahtıinin 

d ii' Aııl{'ır:tv: ı ha -
~ 

l . 1 
re \.et t tın · s ı t' r ve • 
nH·r:ısi ı nlc u<>urlan

ö 

a 

Heyetimizi hamil bu
lunan 8 otomobil hü 
tün güzergahta jandar
Inalar ve halk tarafın
dan selamlanmış ve 
hararetli tezahürlerle 
l\ermanşaha varmıştır. 
lieyetimiz Kerma.nşah
tan a~·rılırken yine lıa
raretıe u<ruılanmış ve 
alkışıanm7ş. akşam üs
tü Hamedana yetişmiş, I 
dostane tezahürlerle 
karşılanmış ve Valiye 
misafir edilmiştir. 

. 1 dügünün<le bulun~
c a k hey'e ı i ıniz dlı11 
a k ş ı n 1 1 .. a lı r a n a 

nnıv:~selt· t t lıni~tir. 

nıışb rdır. jEkselans Tayfur S~kmen 
Aııkar:ıda kal.1- j Ankara 17 (A.A) 

Tahrana varmadan 
büyük elçimiz tarafın
dan karşılanan heyeti
nıize nazır alay, Şehin
şah namına boş amedi 
Yapmış ve ziraat nıek-

- -
Bay Ali itana 'l'ıırhaa y H • ı, • f • · 

tebinde istirahatle hasbı unan u~ume ının 
halde bulunulmuş, be. 
yetimiz reisi Ali Rana 
Tarhan, gösterilen ~bu: 
hiisnü kabul Ye saınimi 
hissiyata kHr~ı teşek-

teşe~~ürü 

c ıkiarı ınüddet zar- Hatay Devlet Reisi 
f ı nda <levlet r.: isl i · Ta vfur Söknıen ile 
ğine ı\l~c~is reisi ve Hatay Başvekili Ab
Başvektllığe de ad- dürrahnıan ~telek 
liye vekili vekalet bu sabah Aokara-
edccektir. 1 ya gelnıişlerdir. 

ü lfll lkoDAIQ) Ş~fhıö©J n 

Büyük Miliet Melisinde Kubilily Günü 
Tayfur Sökmen ve Abdur
rahma Melek and içtiler 

Dün Menemende büyük 
bir ihtifal yapıldı 

Ankara 17 [A .A] 
Büyük Millet ~1lC 
lisinin bu günkü 

toplantısında An
t<llya meb'usluO-u· 

ö 

na seçilnıiş olan 
1-Iatay devlet reisi 
layfur Sökn1en ile 
Gaziantep meb'us
luğuna seçilen Ha
tay~ Başve~il~ Ah-

dürrahı11an ~lelek Ank;:\ra 17 Radyo -
. . _ . Gencra? Mat aks as B 1\1 d ~1echsın sureklı al- . ugün n enen1en e 

l 1 d b
. Ankara 17/1 Radyo lnkilab ş~hidi Ku-

<JS arı arasın a ır I y B k'I' : . k . ~. . . .. unan aşve ı ı . bılay ve ar adaş -

n1urJar, askeri bir 
kıt'a ve gaJebelik 
bir halk kitlesi ha
zır bulunffı uştur . 

~ırını takıben k~r- ! ~~a.taksas dün in- ları için kubiJay 
sıye gelerek and ıç- gılız orta elçisini abidesi önünde bü- ~1erasinıe istik-
mişlerdir. davet ederek Çen1- yük bir ihtifal ya- lal nıarşı ile baş-

Bundan sonra 938 -Sonu 2 inci sayfeuc- pıln11ştır. İhtifalde lannıış, ha vaya üç 
bütçesine munzanı İznıir Vali muavini, el silah atıln1ak su-
tahsisnt ilavesine kabul ediln1iştir· Mevki Konıutanı, retile aziz şehitle-
aid kanun layiha- ~1eclis Çarşamba Menemen kayma- I rin hatıraları taziz 
ları n1üzakere ve günü toplanacak~!r· kamı, hey' etler,~~- l e~!!~]İştir~ 
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Cumhuriyet idaresinde HB'ttD C®ır 10 ~lÜJlfil ~©nır~ 
O~ul Kitapları ~ <® v ©ı rP> v <® ır~cc <®ık 

Cumhuriyet iclaresi 
genç ne::ıilll'rirı n·jimin 
ülkülerine göre yeti:;-tiril
mesi i,indc okul kitalH· 
nm haiz lrnlunclıığ'u önem
li rolil <laima üıı plclnda. 
tutnıu~ ve hu i::-in Ttir-• . 
kiye cıımhuriyPti · kültiir 
da \'alarma en m·r.·ıın , " . :--
okulda ~·ocıığ'uıııı okııtaıı 
her yuıtlhı~ııı kl'!-t'::-ine de 
CD eh·eri~li l.Jir \'O)d:.ı lıcıl-. . 
1i irıık:lıilarıııı teıııiıı ı t-
ıııi ~tir. 

B•ıg-iiıı cıi.:ııl 1,it .iı ı 

hususi Sı·rııı:ıyı·lt>r iıı lıir 
iutifa lllf'\'Zllll ıılııı:ıktaıı 

çıkarılnıı~ ,-e lıalk~·ı bir 
devlt:tiıı t::-aslı hiznıetlr.ri 

arasında yer alıııı:;:tır. Bu 
devletle~tiımc kararı :~ / 
Hiran 1933 tarihinde Hü
yük Millet Mcclbinee ka
bul edilen 2:?5!) ı-ayıll ı 
kanunla ı;on ' '<• k:it"i ~ek· 
Jini ulnıış bul un nıak ı adır. 

Altı yıhlanucri tt>ılri
cen tatbik saha.sınJa bu
lunan bu kanunla hPr 

ders için en iyi yazılmış 

kitaplar ara.sın<fa se~·iltın 
ve ba ., tırı lan tek dPrs 
kitaplarından bütün meııı 
leket ~ocuklarırıın en ucıız 
ve kolay bir !:'Ckilde f:.ıy. 

dalanuı:ıları temin edil
mektedir. Ve uu i~in tat 
bik sahası Lrn yıl bir u<'
rece daha gcni:;-letili11i~ 
bulunmaktadır. 

Vekillik bu \'ıl bleıi . . 
uaşarm.'.lk ve okul kitap. 
)arını ,·aktimle yetiştir

mek i<:itı !azını gelen her 
tUrl ti tedbirleri önceden 
almak ve ça.lı:;ımayı mun
tazam bir plana b:ığ" la

m:ık suretiJc ise rriri~mis 
• ~.} • ıt 

ve "Vaktinde Kitap ye-

ve Erzurunıda bin·r ya-
yun evi açı!mı~tır. 

b ) Satı~ işleri: muaıne . 

le~·i kolayla~tır:ıcak 'e ki-
tap ~atıcılı ğıııı mu ıı tnzıun 

\'C kültür te~kil:lııııırı da
iıııi miirakabe::-i altında 

lıııluııduı al'ak ~el~ilde de
ğ·i~tirilnıi~ vı• kitapc;ılara 

~ız:ınıi kolaylık trıııiu erlıl 

nıi~ tir. , 

<.' ) Kit;ıpı;ı lııılıırınıaynn 

\ ı> m.:ı k olaıı ,· ilfiyı tlniı ı 

kitaplarıııı twııiıı i~i de 
''ekillik~;t! derııht<' t•dile
<.:,.k 15 rııııht <'lif vilftyt'tin 
kit:ıpl;ırı ıla hu \'asıta ile 
daha E\'lul u:.ısların<la . . 
yerlc;riııe ~ündeıilmi~ti r. 

-Souu Yarın --

1 

Yunan 
Hü~ümetinin 
Teşe~~ürü 

-Has tarafı 1 ııei sa\'fada-. . 
berb yuıın Ava nı 
kanıarasındaki be
vanatile Yunan hü -,., 

ktin1etine Ye nıille
tine karşı gösterdi
ği hanıiyetten do 
lavı Yunan hükü.-,, 
metının teşekkür

lerini hükunıetine 
bildirn1esini rica et
n1iştir. 

Huzvelt Cumaitesi günü teşeOOüslerine ~aşliyor 
cak tı r. / ,....._~:-o--;r-""""-,,_......,_,...."Q 

Totaliter uevlet.ler men-! 
fi cevap dah! vcrirler:ıe 

Huzvelt dip;ı•r= clf!vlt>tlerle'! 
bir i~ Lirliğ'i ~·:ıpılın:tsı 

hususu rı da ki tt:l~lirl eri ıı e 

ı 
cl e \·aın edıJcektir. 

'":'\ 
1 f 

1 Auk:ıra 17 (lt-H.lyo) -

B. Ruzvelt 

~f uniiı ve Homacltuı :ılı

nan halH.:rlPre ı.:ün~ :-:iya-:ı 
si rnahfPllt·r ){uzvültirı 111• • 

~ajı hakkında manalı hir 
l:ı k.ı ~·dlik gihternıekü·-

d irlı·r. 

llitler ve Hariı·iye ~a

zm ltol.ıentrop hala Mu
ııihtedirler. Gazeteler •·e
rilecek cevabın Roma ile 

Ankara 17 l~ad vo: Berlin anısında ınuhabe-,, 
Ra vista ,,. ıntclis 1 28 

.1 • b 

Nisanda İçtinıaa da-
vet edilıniştir. Hit
ler bu gü 1 Ruz\ el
te ~evcıp verfe~k
t i r. 

Ankara 17/18 Radyo: 
Amerika mahfellcrinclen 
verilen haberlere göre, 
Huzvclt Cıınıa rtc·si günii 
te~P,b büsleriuc • başlaya-

reJe olduğ'unu yazmakta 

~·e İtalya. ile Almanyanm 

nwsajc müsai<.l lıir <·evap 
vernıiyect•lderi ni i lfr ,.e et.
mck t euirler. 

Roma siyasi m:ıhafilin
dc verilecek cevabın Ame
rika ile münasebetleri kes
miye<.'ek bir mahiyette 
olacağı kanaatı il{! rİ 5ü

rülmcktcdir, 

Ruzveltin f\1esajı _ 
Yuğoslavyanın her tarafında iyi 

karşılandı 

Ankara li R~d\'o -
Alınan haberlere 

T~. Hitler 

Kızılay umumi 
merkez konğresi 

ı\nk:ıra 17/18 Halh·o: 
l\ ızıl:ly l.Jıııunıi .MmkP.7.İ 
kongresi uugiüı içti:ııa et
mi~ B38, 9i3H yılı lwsa-

; lıatını tetkik ederek ıııun
hallerc yeni azalarla vcai 
ınürakipler seçmi~tir. · 

Kongre nıilll ~efe v~ 
fliiyiik Millet ~Iecii:ıinc, 
l\Iare~:.ıJ Fevzi C:·ıkıııa•-ra , '"' 
kongre sayğ'ılarının :ırzinc 
"H uzun uıiiddct Kızılftv 

• A o 

1 
.unıumı merkezi reisliğ"iı.i 
yapa11 Başvekil Hefik 
Saydaml Doktor Döııür 
in,·anının ''erilnıcsinc ka
rar verilmi~tir. 

Romanya Hariciye 
. Nazırı 

tiştirme " ülküsünü tabak- ı--------------------

göre Belgratta ve 

Yuğoslcı vyanın her 

tardfında Rozveltin 
Ank~ra 17 Radyo 

Ro nanva · H:ıricive 
N.ınn Gı fe11ko Bir. 

kuk ettirmeye mu \'affak 
olmuştur. 

Okul kitaplarının vak
tinde bastırılıp hazırlan

ması kadar mühim olan 
yerlerine dağıt.ma 

ni kolaylaştırmak 
ı-;u tedbirlere ba~ . . 
mu~tur: 

i~leri-, 
iı;in <le 
vurul-

a ) Uzak vilAyctlerin ki
tap ihtiya~·larını çabuk 
ve kolay temin maksadı 

ile : gt'çen SP.nC btanbul
da açılmı ş olan yayın ed 
&'ibi bu sene Diyarbakır 

Sovyet Rusya Amerikaya teşst~ür 
etti 

Ankara 17 Radyo: ya y<lpılnn mesaj 
Sovi yetler birliği dan dolayı teşek
nıeelis reisi Ka lenin kürlerini ve Sovi 
Aınt'rika Cumhur- vet l~usvanın bu 

.J ,, 

r~isi RuzveJte çek- nisbeti n1eııınuni-
!iği bir telğrafta I yetle karşıladığını 
ItaJya ve Aln1anya-. bildirı1i i ş 1 ir. 

mes<ljı iyi intibalar
la karşıla nnııştı r. 

Gazeteler nıesajı line ha re ket etn1is-. 
büyük harflerle ne- tir. \"e Sovyet H~
şir ederek Roz,·el- ri.c_iye Nazırı Lito-
. b 'd 1· . n ı f le o-örüsı11 u- stu·· ,~ tın arış ı ea ını te- ~ .. ·. · · 

barüz ettirnıisler - l Bu goruşnıe hak-

d . R " .hf' 1 kında ketumı·,,et ır. esnn nıa e - .; 
ler bundan sonra beyan ediJınekte<lir . 
küçük devletlerin 
inkişafı büyük dev
letlere tabi bulun-

- J-

duğ·u kanaatini İz· 
~a~ etn1işlerllir. 



!3inicilerimiz r--R-Ao-vo-·1: günlük 
Nıste kazandllar t------------------t -PivAsA-
[)~nkara 17 A. A. - ran üç saniye fark-

Un N i ·t l" 1 ·· b S · P I· l s e yapı an a yuz aşı aın1 O · 
'0rı \ . . .. 
fto Urıp!kt', Turk, latkan Ok a<lında-
o.·ı·n1en, Fransa, in- ki ati le ücüocü ve 

1 12 1 ı > 

çik:' r a ndcı' Bel- l(;.l nnd a<:lındn ki atı 
1 cı, Portekiz. Le- ile de altıncı, vüzba-
on,··1 (> 1 ~ 

01 11 ·.' ~~e 0 on ya ş1 Cevat tn Kule 
1•1k uzre ... ~ "lth - .. . 

~t·k· . : .. · 'l ' . ' GuçlJ ıle onuncu 
ıb ıst ır ak etır 1ş j . . 

\·t~ ı)· .· . ı ' geJ111ışlerd1ı-. 
ır ıı Cl\' t' n:.ıza-

Ba~©nn~ 
Paris büyük elçimizi kabul etti 

(.;Ankarn li Radyo: büvlik elc;iınizi ka
ransa Hnricive Na- bul ederek <>ö-üs· 

~ . 
1.trı Borıne, Paris ı n1üştüı·. 

SEHIR Ve .. 
İLCE .. 

il . t 11 E :t L l.: il i 

Nusaybin Halkevinde 
Nusaybin 18 [Hu· 

su "l · sı - Geçen sene 

ktırulan Halkevin1i-

çalısn1alarına . 
son günlerde tan1 

bir hız veriln1et're 
l t::ı 
)aşla nn1ıstır. . 
Tapu 
~üfettişi 

Nusa vbi n 18 « Hu
susi » ..:_ Tapu nıü-
fettişi Bay Zeki Di
tek ~1ardin tapusu
~ll teftiş için dün 

. Uradan hareket 
~tn1iştir. 

k~traat, Baytar ye 
d ultür n1üşavirleri-
e burada tetkik

lerini bitirerek ~lar-
din · · 1 d' e gıtn11ş er ır· 

Halkevi b~:şkan

lı <'rını bizzat idare 
ö 

fınıiri Hanıdi Onat 
aörnıektedir. 
l°' 

Halkevjnde 2!3 Ni-
san için nıühim bir 
konferans haz1rlan
n1aktadır. 

Nusaybinde 
23 Nisan 

Hazırlıkları 

Nusaybin 1 (Hu
susi)-· Çocuk bay
ranıı nıünasebetile 
Nuı.;avbin ilk ınek-,, 
tebinde verilecek 
nıüsaı11ere için baş 
rı1ual1in1 ı\lusa Dev
rinıcinin idaresinde 
sinıdiden hazırlıkla-
·~ 

ra başlann11ştır 

Tür~iye ra~yo~ if üz yon Postaları 
Türkiye radyosu Ankara radyosu 

Uzun Dal,fa: -
Kısa Dalğa: 

• 

w:rn ııı. ı tı:1 f\r~. / 120 K '"'" 

rn.ı 4 lll. 1:; ıü5 K Ci'. / ~o K n·. 
31.7 O n ı. !)4t)3 K e:'. / ~O K n" 

Bu günkü proğram 1 
1 

1::?,!10 Pro1:ram halıPrleri, Ziraat lıorsa~ı ! 
fiyat 

1 :.!,:·35 Tiirk uıiizigi- I 1J 

13,00 ~I emlcket Saat a
yarı, :ıjans ıııctı>oroloji ha
berleri 

13, lf> Mü1ik K :ı r ı :: ık 
proğranı .. PI 

13,4G: 14 Kouuşmnt Ka 
dın sa:ıtı - Ev lıayatıııa 

nit 
ı 8,80 Proğra ııı 
18,::fö :\lüzik Oda ıııüzig-i 

-PI 
19.00 Koou~ma Türkiye . . " 

postası 

ın, 15 Türk müzigi Fası l 
heyeti 

19,15 Tiirk müı.igi Fa:;ıl 

heyeti 

;'}(\ 1 :- 'l'" k - : .) \il 

yarı, 

ıııüzig·i 

~ ı .oo Koııu~m:ı Hukuk 
llıııi ~-ayma kurumu 

21:15 E::>ham, tahvihit: 
kambiyo -nukut bor~ası 

fi~·at 
::?'. ,::?n X"~"li pl:ıklar-R 
:.! ı ,:JO ~Iüzik H:ıdyo Or-

keı:.-trnsı ~ef: Pral'teriul:.' 
2~.ao .Müzik Opt>ra ar

yala.n-PI 
2:3:00 ~1 üıik Caıband Pl 
23,-15,~4 Son ajan~, ha-

lwrlt~ri ,.e ~'arınki Proğ-

ram. 

UuU-dny 2 ıı 75 
Arpa 2 1 50 

ljn (Bir çuval) 620 __ 
Darı 2 50 --
l\ oh ut 6 
~lcrciıııek-· - 2- 75 
J>irinç ~2 -

~ade Yağ" - 90 1= 
Tere yjf!'ı 85 
Zeyciıı ya:rı 1 70 1 = 
Yün --Deri 

ı_i!_ı_ 
40 ----1· 

Hacleın 18 j 
~adem içi -90 ı= 
Ceviz 18 -----
Se~·':. İ<;i _ 50 _ 
jf :ıhlep 80 
~ı;zr-----19 -____ , ___ _ 
Ke:<ıııe ~eker 35 -- ---- --
Toz :;:eker 31 --
Kahve 118 --------
~ahım 42 

S~L- ___ .3tiO = 
1\. u rıı Hıü m 20 
Pt:lrnıeı 12 ----)\al . 1 50 

Çocuk 
Çocuk Esi rg~nıe 

Kurumu Genel n1er
kezi tarafından çı
karılmakta olan 

lllllllllillllllllllllllllHllllllU .. lllllllllnlllmtnııııııııwıııı:ıııııııııııınıııııııııııııııııııııııııııınn111n111! (Çocuk) ad 1 ı dergi-

=: T .. k -Fransızca-ı· ngı·-=· nin (13J) Sayısı çık-ur çe n11ştır. 

~ lizce - Almanca dilleri ;ı Yurt vavrularının 
== .. • = .. 

uzerıne ~ sağlık, sosyal l(ül-
~I türel durunılarının 

nes'mle nu·yu"'• lu"nat ;: inki~F'fina hizmet 
Si n ı O 1\ y :s eden bu kiyn;etli 

__ dergiyi çocuklara 
='= 12 iugat kitabı bir arada == çocuklu ana veba-
·- -- bala ra tevsiye ede-

Daber gazetesi memleket kilitti· s= 
- == rız. 

rüne bir· hizmet olmak üzere ·== 

,! 11mayıs1939 ~ Yıl~a (1) lira 
Tarihinden it ibaren her giin llaber tıaze- Her gün bi : ıerce yav-

. te~i İ!:inde f'orına (orma btt kiymetli ese- ~ ruyu senin yardımın, 
i5 1·in 11c.~rine lmşlayoı· ~ senin şefkatinle sinesin 
ıe: • - - de barındıran Çocuk E-

': Eser ~akkında fazla tafsillt almak istiyenler İ sirg~::ak~:::::.u~o-

1
= "İstanbulda HAB~R gazetesi,,. ~dresine bir :: cuk Esirgeme kurumu-

kartıa müracaat edebılırler § na üye ol. 
~ E 

iUlllllllWllllllllllllUUlliUO•mıııııın:wuuııuıwlllllltlllllllltlllllftlBUHDıın'9• 



l D AR EH ANE Sİ 

~---

T eliraf Aclreai 
Mardinde "Ulus Sesi,, 

Ana 
Çocuk Esi rgenıe t ü re l duru n11 a rının 

Kururnu G enel ~te r- i n k işafı na hizrnet 
kezi ta rafından ç1- eden bu k i yn1etl i 
karıln1akta ol <ı n , dergiyi çocuklara 
(Ana) a d lı derginin ' çocuklu ana veba
(15) Sayısı çıkn11ştır halara tavsive ede 

Yurt vav.-uların ı n · " ., rız. 

Sağlı k, So~ya l Kül-

Türk evın ı n şe
refli a nanesi ki ler
dir. 

Ka va noz. kava
noz reçelleri. ş!şe 

şişe şurupla rı ol nıa - j 

vn n bir e"· Cocuk-' - ~ 
suz bir vu va kada r 
tadsızdır. 

Bu g üzel cı na ne 

nı ı zı vaş·1 t a İı ın. 

Yuvanın saadet ve va rlığım doğ·urnn, 

Aile dü<rü nünü kuvvetlendiren çoculnur ,.., 
Ç ·lcuğu sev. S1~vilınekten nıa hr u 11 1 bikes 
vavrula n dcı h :1 tı ı la Yılda bir li ra ver -
Çocuk Esirgenıe Kuru m una üye ol . 

-ı 

Yurdun en uzak köşesindeki Yoksul Yav
ı uların sağ·lığına flrişebilmek için Yılda bir 
Lira Yerip Çocuk Esirgeme Kurumuna Üye 
olalım . .. 
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5! DEMİRYOLLAR $! ·-5! Hep ulusun biriktirme gUeUoe S-
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üDIK 
öğretim 
n1aa r if Veka leti

nin ha f ta lık ola ra k 

çık arnıağa devam 
ett iği <İ l k Öğretin1) 
gazetesin in (8) ncü 
nüshası da ~1a tba

amıza geln1 işti r. 

~1ua llin1lerle t a 

leb de ri nıi z için fay
da lı yazıla rla süs .. 
l e nıniş o\a n bu gü
zel o-az~te vi oku-

l:') -

vucula rı nııza ha ra -., 
retle ta \'Sİ ye ede-
rız. 

Yerli mah 
Kullanınız ... 

Umumi Ne~yat ve Yazı l.tleri 
Direktörü 

M. Siret Bayar 
Baaıldığ't yer: (ULUS SESİ) Raaıme•I 

YURTDA~! 

Türk Hava 

Kurumuna 

Vardım Et 

Bu yardım en bü
yük biryurd bor-

· cudur. 

Mar~in Def ter~arlığın~an 
Klymetl Cinai 

L . K. --
Mavkil Hududu --------.. YeGıini tarik ve ınukad-

dukkan zahire dema. sahibi senef elyevm 
çaı ı;ııs ı ~1ihdiye yesari Sait HaRan 

~ade ııu~eyin ,.e bir,uiH
leri, arkfü;ı ıuukudıleın:L 

sahibi senet elyevın ıııih

<liye, önü tarik 

1- Kazanç rergisindPn 825 lira 5 l kuruşa borc;lu 
teker mahallesindPn Mehmet oğlu Süleyman ğişfinin 
mezkur borcundan dolayı yukarıda hudud ve ev8afı 
yazı lı bir bap <lükkfrnı 11/4;939 tarihinden itibaren 
2 1 gün müddetle müzayedeye çıkarılmı~tır. 

2- ~Hiddeti ınezkCırenin hitamını miiteakib on gUn 
sonra ihalei katiyesi icra olunacağından taliİıleri 
yevmi mezkur de 18 lir:ı depozito akı;e:;ile birlikte Vi

layet İdare Heyetine müracaatları ilan olunur. 
2- 2 

Yurddaş! 

Kaçakcılık yapma! 


