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tatürk tasarruflarınd 
çi tliklerini hazineye ih 
buy U rd U 18 r , At~türkü~ i~önüne çe~tikieri ::eiğraf 

Kamutay ~u yüksek hamiyeti heyecanlı ıBen ıc~p ett!i1 z~man he~ıyem 01~~~ üzre 

t 
1. u ' .. ki. lk 1 · J T urk mılletıne canımı vereceg ım ezauurat ve sure 1 a iŞ arla ·karşılauı .. '.\nkara u (.\ .. \) - fü. fın ıhııı giindcril eıı tı·l !!r:ı l:ı 

ıH Cumhm At:ıtürk rns:ırruf- kaı ~ı ll :t ı<. ağ·ıdnl,i ı·~\·:-t hı 
Aukar:t 12 (~\.A) - Ka- Atatiirkiin bunları maddi larınchl buluııdtmluklfln t;ift.- ,·ermi:;denlir. 

ıı:n !aym bugiinkii toplantı- kıymıtkrint) hir lahza bak- likleri hazineye ihtla hu~·ur
sıı111a Rf'iıiciimhur .\tatürk maksızm onları k:\milen d,, ,._ 
tasarmflarırıda huhm:m çift- letin istifıtdcıin• terk ctme

likJnri ba'l.inc~·c ibda bu- "inin bütiin ,·atandaşların 
Yurduklarına dair tcı.keresi bir nokta ii'Leriode dikkat
ile lrn yük"r.k değerdeki ha- l_erioi celp etmekt~ layık 
1Pketi şükranla Btiyi.lk Mil- görüleceğini ve At.alürkün 
let Meclisinin ittilaina arze- bir tnrlU §absi mcnfa•tları-
ll11n Başvekalet lteı.keresi nuı kemli şalısma teveccüh 
0kuıımuş ve Meclis bey'eti edecek her tUrlil faiJelerio 
ıırnumiyesinin heyeeanh te- daima Ustilmle ka\m1~, da
Zalıiiratı ve iürekli alkı..,la- imH kalacak olan milli bir . ~ 

rıh· karşılanmıştır . varJık olduğunu si1yletlik-

. Atatiirk H~kcresinde , ten !Oora demiştirki: 
1 tihshli.ti arttırma ve köy- " Bu çiftlikleri Atatürk 
ltJ ri kalkındırma ,. olunda C. H. Parti::-inin bıalı ola-
ıle\ lt·t ı; ı ' alınan "~ almacak 1 rak sakliyordu. $iwdi ha
ol :ııı 1 •·lllıirl··riıı lı ü,..ııü inti- ı.i ncye t ·rk etıne:si l.ıir defa 
lı rııı ve inkişafıııd.ı çok çiftliklerin köylüler için bir 
lllit ,ıit bırf' r amil vP mes- mektep, teşvi~ edici bir va-
tıflt ol acılkların kai ııı bulun - ;.;ıta halinde kullanilması dev
duklnrını hi h.li rnwktı · idiler. ' lctin de ilmi noktai naza-
'l' ''ZkPre okunduktan souı a rındaıı daha kolay ve daha 
k"' . ıır. ı ~ •! gt lrn Başvekil Is- mümkün olacap,-ını ümit et-
lrıı ·t 1 ııünii lm t •berriiiin v ük- ıne :s?ndedir. ikincisi Cümbu
'"k kıynı r•t i üzerinde ·hem· riyet Hetlk Fırkasının hugün 
' 11 i~ <·tle durulacak çok mü- memlı>kettt • faaliyf~ ti hiikftmet-
him bir hfl<li. r old uğ·unu ve ten ayrı hir :-i~·ast te-
ha~ i · kk·· ı 1 kt · nPye ıntik:ıl rtn ırktc olan şe ·u o ma an çıkmış . 
hu çiftlikler dcğe riPm mil- hükfünetlc miimteziç mille
Yıınl ar ifade· t:den bir seç- 1 tin. devletin müşterek bir 
~ı!t halinde bulunuu~unu ,.e müesscse::ıi haline girıni~ ul-

mnlart dolayi~ilc B . ..\f. .M. 
Heisi Al>dUJhKlik Hcnda tn

rafıudan günderilt>u ' e mil-
let nwclisiniu minnetle dolu 
samimi hi~leriııe d ·rin şü~

ranlarını bHdiren telğnıfa şu 
ka.rıjılığ"ı YermL~lerclir. 

.. Yapıl- bir .... 11ec11r. 
it. Atatllrk 

Hf•h.i Ctımhur Atatürk 
Baş,·ekil lsmet lnönü tara-

masındaıı<hr . Bnnunla · Ata. 
Ulrk, devleti , fırka8ıni fark 
et.mevf"\rek tırk~wa ait olan. - - . 
fırkaya olmuş dii:;üniilmü:;i 
olan mnlların hazim~yc İH<le
.. inde :n ıwa bir aliceıı:ı.plık 

.. ""östermiştirl.:i ; Bunla uıen-
' "' 8UP olıııakla müftehir oldu-
ğumuz O. H. Part binin bü
tHıı efradı için aııcak haiz 
~tref sevim; verecektir. 

Atatürk bize hir defa 
qaha ken(li huzur ve an ve 
rahatınm vatanda:;ı arın re
fahında olduğunu söyliyor. 

Ark:ulaşlar ; l\lilletiu kar
-. ı::;ında sizin y üksek his~i
yatınıza tPrriiına ıı olarak lıi7.· 
llP. söyliyoruzki : AtatiirkU 
l.;iı ün ere! sa. \'l voruı. .. .. . 

Baıvekll İ•met inönü 
.Ankara 

Habrlar uı, l 'Urk k öylU. 

ıU TUrkUn efendisi olduğu· 

na •Öyledlğlm xaınen ben 
o efendin ha arzu ve iradesi 

altıntla • e ne lerclen beri ça· 

hı••ı olan bir hadlmlw. 
Şlmtll beni çok heyeca na 
setlrea hacllae TUrk k öylU
ıllne vaclzane o lsada uf ak 
bir vaslf e yapmıı o ldufa m· 
dur. llllletln yllk•ek mUm ea
•Wer heyeti b anu iyi aör
mllt Ye k a b ul etmişler ise 
ltenlm için ne unudulmaz 
bir •aade t hatırasını bana 
verm ltlerdir. Bandnn d olayi 
çok ytlk•ek aevkle mlllet, 
memleket ve d im h urlyet 
h Uk um etlne yapmağa m ec· 
bur va zifelerden en başta 
karşı•ında ırö•terllmlş olan 
hveccUhten, takdird en ne 
kadar mDtehanis o ldupwu 
lf a d eye muktedir değilim. 
Mevzuu baht• olan lıediye 
yUk•ekTUrk Milletine b~im 
a•JI vermeğl dUşündUğUm 
hediye kar§ııında hiçbir ki
meti haiz değildir. Ben icap 
ettiği saınan en bUyUk he
diyem olmak Uzere TUrk 
mille ı..lne canımı vereceğim. 

K. Atatürk 
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J\1 
Casusluk yapmakla suçlu CenuMati Ve~a Salğının~an 

al a Generallaı,. dün 1 Dicle Nehrinin münakalatı kontrola 

d, ·ld'l tabi tutuldu r una ızı ı er 
.., Cenubtaki veba sal- vundflki hevet ası ,.c 

Atı \rt C-d J;~ ( A. A. ) - Sovyetler Birliğine 

gayrı iostane bir siyaset takib eden yabancı 

bir devlet hesahına cnsusluk etnıekle suçlu 
olarak tevkif ,·e nnıhakeıııe edilen Mareşal 
l'ukevsevki ile diğ-er nltı General dün Mos

kova<la kursuna d izilnıislerdir. . . 

i Kuvvetleri Hilbaoya ya~laşiyor 
.\nkara 1!3 A .• \. - İspanyada ihtilalcıların 

radyosu, ihtilalcı kuYvetlerin Bilbnonun son 
ıniid afrıa hattını elc gedrdiklcrini şehre üç 
kilon ıetre vak lastık la nn ı hildirnıektedir. .... . 

ispanya sa~illerinin ~ontolu 

• • ':> 

ğıoı dolavisile Dicle kont<>rollanna tk ,., 

nehrinin üzerindeki 
n1ünakala t kontrola 
tabi tutularak bu nıın 
takada da aşı tatbiki 
vilayetçe alakadar
lara" enıir ,·eriln1istir. . 

Ccnub hudud bo-

Bay Celal 
Kaçar~ğlu 

~etirinıiz Günirük 
müdürhiğü nıen1ur-

la nn<İil n Bav Celal 
f(Q<ı~ar oğlu 1(,.) lira 

vanı etnıcktedir. 
Bakterivolok dok· 

j tor Zek( ve enır~ıi 
1 sariye sıhhn t ınenllt' 

1 ru ı11ücadcle için AW 
karadan NusavhinC 

l hareket etnıişti;· . 

·Bay DavudNazıJJ1 

1 
Aybar 

Vilayet imiz e\'r~•ı: 
. l v li-' ınenıur uguna es . 

evrak rnennır refik1 

Ba \' n \Ytıd Naııı11 

Avhar, verine Şeıı1' 

.\nkara ı ..: A. A. - İnğiliz Hariciye l ,.nzırı ınaaşla Rirecik:Gün1 
Fra nsız - Alınan ve İtal~·an clçilerile İspan- rük vezncdarlığına, 
ya sahillerinin kontrol filol~rının cınniyeti- yerine ~lür~idpınar 
ne d~1ir bir a'ııkışnıa üzerinde gürüşnıektedir. : Giinırüğündcn ~1eh-

• 

eddin Ü luta n tn yiıl 
edi lıniştir. / 

111et Özt~kin tayin e" 
dilnıistir . • 

~a_bunluip 

Zalııı 'aı:ıka':iıııd:ı hifüı 

sı·tı•ıı: laC'tin. l,an~ının ı•I 
"" :l~~lkl:ırıııı lııı~Jaırwk r~ıı -
1..ıill· '-'alıun]ıı lıir ipP a~ıı 
• 

..g111ı 'ı· . öldiirJii!!iı .n\Zlh ı 
olııp p:ırıııak izi :cıporuıı 

dn cln lıhlf1~1:·t(•ıı :-mılar 'a-. . 
ıılı i<l. t ·uı~nrdnıı çıkaiıhrn 
öHı et· t ii7.f>J inde y:ıpılan 

tı>tkilrntt:ı Ztlıraıım boynu
na ip _ ~iı ilerek l.ıoguldu. 

11 -

ğıı. ı, ,,ı , ı· :.ty:ıkta kığ'l:wıa 

izh·iııiıı ıııı•,· ı·ıtt lmlunduğu 

ı>I ilı• lıo:!'ııldııg-11111111 ıt·slıiti
dt· ım·dar ıılaenk lıir p<.ır· 

' ın:ık iziııin lııı ew·ut fJlnıa<.lığ·ı 
1 ~ ikn•dılııwk1r Mi. 

::;ııı:ln~ [!; 

Bu okııııan z:ıhı t \'tı· 

ralrnları vı· ıligt'r evrak mün
riı1r •r:ıtıııa lrnrşı ne dı~recef!i 

sorıılduğ.ııudw Su~lu İ7.ıd: 

bi , L ----

1 >iya('t•!:, i olmadığ·ıııı ve.' - St>ııin blitiiıı hu sn~·· 
fal~at zahıt var:ıkasında, ka- lı;t.Hklt•rindıııı lıı·n bit· na!M11 

t!ıı· rı-.ı Zl'tıranm kı·ndi tarafın- lıir sonuç <:ıknr:ııııa<lını. , ... 
daıı ""ıldığ'ını i'.:'kc:ııcı· aıtın- rııı k<'nıli kcııdini intihar 1

' 

da söylı·uiğiııi. hakikatte ise <li"or, olabilir fakttt ıcıı rı~' 
lııı ı·iinııii irtik:1p ctmNliğini l tli;·p kadını giıleyip snJd!; 
lı:ıdi. "rıin kt>ııdi aıılattıi!'ı se- yorsuu. Bu ınuaıııınay:ı 111 

J.,ilifı· ı·ı n•yan l'lti~-in·i. ,;11 tiirlil :ıkıl Nılirt>ıni~1ornııı. 
tıııııl:ı lı;•rnlıı·r z:ıbıl ''; ır;ık;ı 

larıııııı -.ahtt>Ji~ini İı·qıat ı·dc- lı•riııı kesrrrk: 
I lllİ~ ı•ı•ı•ğ'İnİ ~ıiy !Pdİ. Kork1 tl"'mıııı iiııcı-•ıl•'11 

~ 

ı ı:ıı~h:an: l -. 1 >t·ııH·k karın kendi 
1 kı·ııdini intih:ır l't ti üyleıni·~ 
1 - E \ t't lrnrım . kP;ıdi 

kf•ntlini intihar etti .. 
Başkan. hit· dakika. lrn

dar dü. iindii 'e eliııi ba~ı-• 
na götürerek ~:tçl:ırım karı~-
tır lı .. 

~i>~·lediıııy;ı ... 
1 - Kurkuu lıir ı-;ebı•p it -

kil edt'llH .~. (_:iiııkii OJIU!l p!l . (' 

yatını tPbdıt eden, kcndiS111 

korku ,·en•n lıiri 0Jsayn11;
uunu ıla l>ileıı)pı· ols:wdi. ı,ıe· 
ki bir <lt·rC<'PY" kad;r L>öY1c 
<lii,iirımii:;; olnbilinlin. 

-Sonu Var-
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PiV ASA 1-
1 

Uugiiıı geleı·d: 
po"tası YOktııl'. 

'l'rı·n 1 
1 

·---------ı 

t)eİeda11 Sonrıa 
i"ıgJeclı·n sonra saat l2.3U 1 

da l>iyarlJPldr. IG.3ı) da Ciz- ' 
n>. .\fidYat. Ger<'ü". ~u ''ur 1 . . ' 

Buğ<.ta~· 

~ohtıt 

.">l l 

-
.ı 

\ 'azan: t:rın Okul Tntıi~·e ögretm<'ni 
rdad \e u e~ 

p<ıstaları gelecektir. : AI'pH ., .. 
Gide(~ek Tren 

- 28- Bu ak~aın gicl'k Tren 1 

posta:::-1 yoktur. t\ . • I 1 l. L" ' 1 k 1'1 ' ,• :t ııı:ııo: .. e ııç ır zaıııf:ln ort<H an ·a uırrn<ik iı;in lwzi E 
~lcrcinıek 2 :10 

rağ H(I 

: ~l:ık \'p ı utuhr-tli k:tlmama- tPrtipler tlü~UrıiHrnü~thl'. mni yet 
1

ılı 1-. IIn ı ı ıu ld ıııaske vli1.dl· Hortum: 'l't·ııcff Hs i~·iıı / M '' d •• ! • • .1 
takılı İkı·n 1cınrıff(L j],-. .çıkan J:-ızım olaıı ok~ijPnİ ııaklt•dıııı U Uf UğÜllfJefl ; 
ha\ anın içindı>ki u buharı bir boru olduğu iı·in 11ıı ice- 1 

Uu tiPne bhuıhul poli~ 
rııa 1 . . . ı . 1 k . 1 1 . ~ ' k ı . 
1 ~ \l'RJO ıçııw Dır ı::;lak ı · rıı ı~n c ·~arı~·a ut> ılt> dı~a me · tp 1111" t:iO l:tlehe :ılına-
)Jrakır. filaske Yüzden çıka- rıdan İf·eriYe '"3Z kaçır~a- cağ'ınılaıı tal.ip o'aııların .,se- , ı·ıı ~ ); . l"> • 1 "' 

b 
111

<'a hu ıslaklnr temiz bir y:11·ak ~ekikle .,arrıa·nı Yapıl- , raiti ü~reıımek iizere Emni- ı, f • '" • ot-! .. 

•z ılı> ilinı:•rek kı men ~on· malıdır. tc:ılınıda uza,·a<·ak yet miidiirlüğiinP ıııUraca:ıt- , 
ta lıavada \':.&.\•a: ... ,·ava" ·ku- ~ ve iealwıda kısalaca0 f· lıir l:ırı il~n olı:ıııur. tt ı . . .• .. . . ~ 

t h 
1Jlcir:ı'k tama mile kurudu- . ~--i ırıı Ö,lduğımdan iYi lastik- 'j flus "M h b 1 

llı·. Maskelı~ri gflrıe~te ku-. t,rn ~'apılmulıdır. Cz;~ri de ıwr. USl U ase e 
~~~~u1:ık .'.mn·uf!k a.cğU.dir~ .. iİı~ ,.örtiilii huİ\Jı{ımılıdır. Müdüriüg" ünden 
•. •ıku o-ııneş zı,·a .. ,ı ınaskc-
ı ı ı ~ . 1 ı · . 
1 n gı'igdı'. ini uo4ar YC ı·M· . Maskeleri rnuhafaıa idn ' 
:ıt ., .. '$ 

ır. Ma:,kefo.r rutubet:5iz: kullanılacak · olan kutular maaşli hu11n::-i .Muhaset11· ~frr-
ı'.'rııı ' ' flr}Prdt• ,;ıufrnfeze c- paslannıamalıdır.' Bunun içiu kez kAtipJiği jc;in mUs:tb:tka 

~Hinhnl lıu1uııan on lira 

1 1lrrıeıi'di~·. ' ıl~ boy:mır \·eyahud nıadi-
1 

inıtihani yapılacağ·ııHlan tn-
• Gözlükler: . · ı t ;g~~· Jtf~t~rilerek p~uılanmn:ı1 ım'n ı li~lcrin :?5/6/9~17 Cuma ı;ü

~la kc , {ize tukıldıkt:rn- edılır. Bunlar kliçiik sjizğeç- 1 mı ~:ıat 11 ele lıuEu~t mu

i~ııra dı~ tar:tfı görebilınc·k li ina ... keler jçioılir. Büyük I lrnst·bc ııılidürlüğliıı<l • hazır 1 

.'\ ,·i~1 • gö~lilklcrC'. ihtiyaç v~r-. !~zğeçler için husu~i..~ıir ta- r bulunınalaıı ilan olunur. 1 

Deri 40 

\'ün 4:? 

Badem 17 :;o 1 
Radem içi dl 

Pirin~ 1 Ü 

Mazı o-_.) 

Zeytin yagı (i.i 

Şc•ker 3fı 

Kah\'e h:'i• 

Snbnu .)() 

Çay :1no 

-:-4ll ""·~il gı'h1üklerlrı adi ca.m şıına \'~ntasına ı;ıtıynç \tHr· 

()·111tİ ·ı k:ıth·eıı clooru deO-ji. 1 uır. antaııın g-b_zlt)riııe . y(· 
" ( '" . . ,., :;:, . k ·ı .. lık. ...unku . adi enm kol:ıy- . <lcR: gözlü • t·aı~ı. arı ve kirı·ıı 

lJ la kırılarak ınıı···alaaır. , lrnvmağı konultfr.' 
ıırr .. • 

Mardin Nafia Müdürlüğünden 
. tak 

1 ":ı parçnlar gi)ze bata- -Sonu V nr- I 
lte hır y:ı rn lı:ı.>c il ·dt•r. 

1 - Eksiltrneyt> konulaıı 
1~:. Uizre - Antli\'flr arasında
ki DP;:-t köprii~Uniin iıış:ıntı 1 

g"ir:'.
1 

<]., kırıktan i~cri gaz ı 
ııır,h~{·k in. ani 7.ehirırr. Bu 1 Cizre kaymakam- , 
H .~~ıı .. iki ıırnhzurclaa d<ıl:t- j. , .. d ' K cı;if lıeclı·li 76:3:i lira n~ 
ıJ{'tı~) z]uk c:ırulu:ı tripleks . tıgın an kurn~tıır. 
'l'ıj 

1

1( 
11 enmlnrd:uı ) apılır... _. :> - Bu i\ie nit :;artnanıt· ... 1 

\ 'l' temiratı 

p ''k ' ı: . . k 1 l llaıı C'amı~ .. ti~· tuhaı.~:r Ciır<> ZPYİk \'ll narı ka- it)!' \'f' ena , :: uıı arr ır. 
ıı"ll. rııutl t:'('kkH\Jil'. \it ,·c· ~ 1J,lsr 111iirııriy(· n'..., ırıi kal i .\ Ek~ iltrne :;;nrtnaını·si 
ııtt:-ı~ı~·aın l.ıu iki tabakanın ihal ... tarihinden it ibarcıı ııı:ıli R - ~lrıka \ cıll'n::ıı ıH.' 
'<llınk. ~ ;-;l loıı derıilc>n bir :\Iayıs 937 son gfüıüııc k:ıtlar C - Bnyıııdırlık işlPl'i gı·-
La.k. •ll ır. l:;ıt(' hu • 'clon tıı ~ irı11i g-iin miiddetıe :ı~·ık :ırt . rıı · I ş:lrt1~:ıınr~i ~Q~ 1~ t~ı~ Yaıifr•ı;;i lrnııki Lir tırıuay:ı ı;ık:ırılınıştır. lhal<' J) - · ı~ıırıi ı;artıı:ımı· 
tıı 11 ı e ı\ırıları ii:-1 1:ıhaka- g:iinii ı Ihn.ir:ın ~:37 giinü- E - lü~ if \' (' t:ıhlili fi:ıt 
lııaiti 1~~n pan;alarının da~ıl- ;1e mii ·adif (•uma giinii v:ı . F -- Projı• 

ı1 .. ınaııi olmaktır. l"lacaktır. 'J':ıliplcrirı < 'i~.ı·c· lstt'yonlPriıı bıı ~:ntıı:ııııt'-b ·o~l"k . -:.. 
iı, 1 ·il· eaml:ırıııııı mU- knvıııakamliğımı ıniirar.aat. leri vr Pvrnki frııni.rc~ ı ~,Jur. 

lkr,ıa~~;~~hlurlarıudan biri~id~ lnr.ı ilfı.n olıımır. uin Xafia dairı'~inıle ~ılrr 
i{)~~l· in boğul:mma ıclır. bilirler. 

bi I ·•nnn göz o-örmen' rna- 10/ 12/l • /Hl a - Eksiltme .uardin Na-{) ne b • 

' :ır~ındaıı hu ın:thzuru fi:l daircı:-in<lP t<>ŞPkkil l rdr-

cek kunıisyuım ıııah~ııR ırnı
rift>tiyle 7 /II:ızirn n/H3i tari
hindt·n itibarrıı ,·irnıi ufüı 

• !'o 

sonra 1(·rn kılıııacnktır. 
4 Jı:k~iıtmı· n<:ık ol:n:ık 

~·~tpı lac:ı ktır. 

:> Ek:,iltm ~·e girelıilmfk 
için i teklileı in ,-,;2 Jira G4-
kıırn~ ııım·:ıhknt ı rıııinaı 
\•en11e:5i bund:-ın b&~ka .. hli 
yet IJcl~esi \ ' f' Tic:.ırı• t od:ı 
sında nıuk:ı\•,· et lıulıınıhı;--rıı . . . :-. 

ua daire !1::37 seıw~iııı· mah-
sus Tican·t \ ' P ::ı •ıı'at vest
kası ihr:ız etııu'. i l:ııiıııdır. 

fi Bıı hı:~ıı lı:ıkkınd:ı 
daha fa:d:ı maJuın!it :tlm:ık 

i teycnl"riıı ~l:ırdiıı XMi:ı 
dairesine ınnrac·a:tt Ptmrlf·ri 
ilan olııııur. 

10/ 12/ 14/lli 
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ıldtğı yer: Ulua Sesi aa.ımevl 

Teljraf Aclre•i 
~fardinde «Ulus Sesi• 

in Belediye 
iyasetinden~ 
ı -- jf ('llllclH~lle mev

eud uınumı lrnlall:ı.rın tet
hiT i ınin 1 Hazıran/fl37 
ipti le ~ın<lan Ma~ i .J:3k so
llUlld l<adar hit· l:it'llt'lik 
tt- alıl1üdü 420 lira mu
hammen hede1le ve :, ffa
Zİl'd11 H.37 iplidasmdan iti
lrnrcn oııhe~ glin miidclet
Jt~ açık eksiltmeye bıra
k ılnıı tıl'. 

~ - Muvakkat temi
nat akça. ı 31.:> liradır. 

:l - Kat'i ilrnlc 22/Ha
ziraıı g;~7 sulı giirıü saat 
1 ~de yapılacağından ta
liplerin tem inat makbuzi
IP Ye k<'ndilerinden iste
nilen \'esaiklc hirJikte 
mezlı.u ı· gün 't' t• ~aatte 

bele<liye encümenine ve 

şuı·tname örneğini meca· 
n •n a1ınak üzere her a-ün 
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M&rdiii 'fr~.hom baıtanesinin hir ienclik olan :.·ukarıda yazılı erzak ibti~~~ı 
talip çı~1n:ıdığından oıı iÜD müddetle açık e~sıltmeye konulmuştur. . . ~ 

lhalci kati~·esi 19/Haıiran/987 cumarte i cnnü ıı.aat 11 de Sıhhat ve lçıuıı!ıl ıı! 
:ıvent•t Mfültirlüğündc hirlt>tfeD koınh~yonda yaınlacaktır. İtteklilerin ~vni gün ve ı;:ı· 
gösterilen teminat akça makbuzlarile komisyona ıelmcleri, şartn:ım,.yi görmek ,.c 1 

Jumat la•ak İ5teyeılcr her flln ha~tancye mttraca.at etmeleri ilin olunur. 10/1~/lJ 
bclrdiyc d~re~ne müra- ı~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
caat e. ' lt·ı-:1eıeri ilan oıu- teminat• çevirilm•ıi şart- Mardin . Jıelediye Rivasetinden: ·i' 
nlll'. 7 /11114/18 tır. p , 

M d. B l d" j :~ - J(at'i ihaleıi 22/ ı - 1' ~""6tb ve 150 ı teabhüde Terileceğft11, 
31' 10 e e ıye 1 Haziran/937 sah liDü ıa- 4 fenerdeu lt.aret bUtUn 1/Haziran/9:l7 ôeD tt._,i 

R
. . d ı at 12 de belediye daire- memleketin aydıahk işi 938 ıoıuına kadat 
tyasef ID en: 1 sinde y.a_fılac~ktır. Talip- ı bir ıeaeliği 5400 lira au-· kOr teübÜdün bir ·~ 

.\Iemleket harı- lcrln tejlliDat makhuzlle harıırnen bed•lle ve 5/ffa- Rl (550Q) Ura mubaıll~ 
<·indt· ve Sinci çeşmesi ve kendilerinden istenilen ziran 937 d•n itibaren en M:delle ve 5Y.ffazi~•~, 
yanınd a bulunan Beledi· Yesaikle birlikte mesklr beş rttn müd4etle Ye ka- den iti~aren 161~ ~I 
~·enin fenai mezbahasın- gün ve saatte Belediye pah zarf uıul~e etıHtme· ~7;ıe ~~::ı:~~ z bl''J 
~l a ke~ileC'ek hayvanatın encümenine ve şartname / ye bıraklmıştll'. mıştır. 
tııı u"ı knınyonla kasap- ' ?rne~ini nıeca~en aı~ak , ~ Kat'i ihaleei 22/ 2 _ Kat'i ihal•'~ 
la:· ı;a~·şısına ~nctar ~ı~kli 1 u~~~·e . her .~tin beled~ye ı Hazıran/937 sal.ı ıtntt .~•- 1 Haziraa/ 937 sal! ı~ 
1 /l!azıı· a. n/q:~' <l<'n !tıha- da u e~ı~eA muıacaat C) le i a.t 11 de Beled1ye an e- 1 saat 10 da. heledıY~ô 
ı·pn ı ( s spıw mfühletle llll'h.•rı ılan olunur. · s.ınde. ~'apıl~caiından ta- resincle yapıJac~t~ 
tpahlıiid0 \ ·ı·ile(·lı~iıHlen 7 f 1/ 14 lR i lq>lera!l le~lıf ~Arakala~·ı taliplerin teklif val'Pf} 

nı zk .. leoııııfüıuıı ~ 11u- Mardin Belediye i rlezl\ur g~d: ırın edı- rı mezkur guncte ,.e ~e 
zirnn , dı n ililıııı·e ı on · en saate 3 ar eledtye edilen saata kad•r t~ 

l ıniıd<I tlv a~:ı k Riyasetinden: ' encümenine vermı, bulu- diye encüınenine ,,, 
" . .., •', nacaklztrdır. . . bulunacaklardır. '' 
ull'ı kJlllll~lJl·. 1 -- tH Amele, t>4 Lşek :ı - Muvakkat temı- :ı - Muvakkat Ad 

., ·'al 11 l1eı·etirıiıı :! B.e~gir, .>4 ~·öp ~andıgı nat akçası (405) liradır. nat akç~sı {412.:1) ~lr.Jıı< 
ha \ ~·n lıa .• ına alınması Te ıkı tek ntlı al'abadan 4 ...,.,.. istekliler şertna- 4 - lsteklilel' ;;11; ı 
t k l'iic cttig·iııdcn mu- ibaret vesaitle büttın n.ıem 1 111e örne~ini mecanen ol· me örneğini mec•0!
!ıam ıı n IWdl 1 kt)nınnnıış lck~tin tenıizli.k iş~~rı te- 1 ıuak ve kendilerinden is- mak ve kendile~iııd 0p1

1 
ı~ed{l aı·anıln<'nk n~nvak- ahhüde verıleccgınden tenilen Teıaiki öğrenmek tenilen vesaiki o~rSif. 
kat tc ı ıinat ıou J ıı·adan 

1 
mezklır tealıhüdiin l Ha- ı üzere her gün belediyeye üzere her gün bele. ri ı 

ilım et olup kununi rnUd- ziran/ 9~7 iptidasından mtlracaat eylemeleri il!n müra<'aat eylemeıe/tS 
ll ı · · ndL ( ::!OH) lira kat'i Mayis 938 sonuna kadar 1 elunur, 7/11/ 14118 olunuı·. 7 / 11/14 


