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88hib ve Başmulıa.zriri 

SİRET BAYAR 

~enıı k 
e et menafii ne ald yazılnra 

B &ayfalarımız a;,:ıktır. 

asılmayan yazıiar geri 
verilnım. . 

Sayı 973 

11Temmuz1938 
Pazartesi 

Sayısı 100 Paradır. S İ Y A S A L G Ü N D E L İ I\ T Ü n !\ _ G A Z ~ 1 - S İ 
~~~~~!!'!!!!!!!~~~~~--~~~~~~~~~~~~~~~~~~--....... ~~-----~~------

On birinci yıl Kuruluş yılı ı Ağustos 1927 

~--......---.. ................. .--....-..--.-------------------------------------------------------................... ~----~ 
l'Oıırk A~k®ırü Haş~ahn ·ı -
IHl~rii:©ıy©ı ~üır~ırk®lnl.. V abancı [E53ası 1 

Kastaınuniye gidece~ , . 
Tür~ askeri Hataya Tiiı k :ınncsiııiıı oğ'ludur. H • • ~ • 

.. ırırcrkcn vı'rıııı" ~rıllık ı~ . . l . el ber ahndığ·ı - D ngı iZ 
"' " '..ŞI gdrli meuıı,. coş- - 1 

O~Jenıiııe kavu:;;an özü YC kuıı tezahurlnr arat-1ında na göre Bcışbakan 
Sozu 1'lirk olan viizhin- Hataya giren Türk askeri Celü 1 B <-1 ~·:ı r hu ay 
lerı•n . ., "k' rı· ·r . . . . 1 

"'° ınsan, mı biiyiik 1 ·ı şere 1 vazı evı üzerııı e ıçı l!!e knst<1111unive 
b·Lv · alnııştır. · "' 
• . raınını, en kutlu giin- b"· t~~tl'ı'I"· S' C\'!lLl". tı ler· · Biri, ilk \'e taLii Y:l· '- ~ - • 1 • 1 

1111 y:ı,;anıı,. oldu. zire ol:ırak yurdu ı,oru- yap ·~. ktır. 
r.>1• • mak., di!!eti düm.·a 'u,"rı (l t · 1 1 

h 
0 r ıns:m için lı:1yatta · · " ~ · ~ :ı 111 u 11 ( e { ;1 r-

asreıı· · şına destek olmaktır. Bu ·ı I d ısırıe kavuşnıaktaıı şı ~lnrnk hnzırlıkla-
1 
ah~ biiyiik bir bahtiyar- iki \erefli ,·azifr·yi tizeı ine 

•k t alan 'l'iirk askerine savo-ı n Y<ı pılın:t k t ndır. a8avvur olunabilir mi'? · ,... 
ve Eelftın ... 

r _Bu hasr<~t yurt hasrp- Siret Bayar 
ı, l!U hasrPt istiklfıl hrı;;. t ..... 
eti olunca ona kavuş 
~k.tan <luyufon sevinç \'P. 

eyeıcana kı vınct biçile-
trl('z. • 

ke lstiklftlleri için acı çe
ıı nı ·· dök' uca<lele eden, kan 

en uı 1 ra11 us ar, Hatay bay. 
ı ve . . • 

lı;ı sevıııcınııı 'e bu 
Ytalrı'l k l 1 ··k <l "ar 1 ' ~ ıı < o nıe en 

Yi.i~ '.?1~'.ıın kıymetini, biı
lllü lıığıınü d:.ıh:t iyi ül~-

ş olurlar. 

nıi !<cndilcriııi askerleri
'r·_zın ayakları altına atan 

Utk ann l . • . 
,1 e erının kallmı-
'-'Cki · · 

• 1 tıkJftl ,.e lılilliyet-
Çılik . 
}} ateşıııe pervane olan 
, atay1ı gençlerin, gcviınli 
J:t\rııJ· . 
rr" .ırın tr-ınız alınlarını, 
ok r"ı ki' · · .. 

1 ' 1 ı güzlcı ııı ı op-
ııeı.. ., r· . 

111 
~ ·ıe ıııı kazaııaıılara 

e nıııltu .. 

k Bu şereften m:ılırum 
1 alaıı her TUrke, g:ızctı)-

1 

lttisa~ Vekili 
Haber alındığına göre 

İkti.,at Vekili Şakir Kesebir 
lst<inbul yoliyle, Zoıığul- 1 

dak ve Kara> ük fabrika-

Vindsor 
Yuğoslavyaya 

geliyor 

Belgn1 ttn n bi 1-
<l i r i J 111 i s t i r : sa -. 
bik İngiliz l(ralı 
Vi11dsoı· dükü ve 
Dü~esi bu ay içinde 
Yuğo~la vya ya ge
Jccek bir nıüddet 
daJnı~çı)·a s~hillc -
rinde kalacaklar· 
dır. 

Müthiş bir Fır
tına 

Vcırşov<alan h:l
<lirilivor: 
Vılno nııntıkasında 

i 
Dail ~Iail gazetrziıw 

Tüıkiyl' muhabiri Lıildi· 

rıyur: 

'l'iiı ldyo Biiviik .\Jillet. 
.Mecli::;iniıı. lııgiliz - 'J'iiı k 
an I:ı~ııı asıııın m ii'l.a kcrc.,si 
esnasınua eıı gı•ııç lrndııı 
ntt·hus kürSii) c geln ,k 

"lngilter~ye en 8:ııııiuıi 
do~tluk ''C hiirmct hl.· 
IPrile bağlı oldıığııınıızu 

l>ildirmı ye l.rng-ilrı arka

daşl.ııı <l:ı \et ede? im. ' 
clcıni~tir. 

Dıı tıı(•ı;ı>le iizı'ı inde 
nwclbtc sih alan bir t;ok 

1 
h:ıtiplı,r :ıraeııııla İkti:;;:ıd 

Vddli Bay Şakir Kmwbir 
de }ıu aıılaşınamıı sadece 
bir ekonomik pakt olma. 
yılı iki memleket :ırn~m

da mütekabil ıneııfaat 

sahasında c:ok sık1 bir 
te:;riki rne:::ai olduğunu 

hildiııniştir. 

Aııl:ı:;: ıı:tl:ı r lıP.\'t•c;ırı)ı 

tı''Zalıiir:ıt :ıı:ısıııda itti 
fakla taşdik cu lnıi~tir. 

t~rdeki a kerlcriıııiziıı Ha 
r~):a girişh riııi gö:-tererı 
,1 •81 0llı·r seor inç y<ışları 
ı.tökt .. 

~AKİH KE~EHİH 
larıııda tctkikatt:ı bulun
mak iiıre bu havaliye bir 
tetkik seyah:ıtı yapacak. 
tır. Vekile SC) alwtt l nıü

ıahas ı. hırdan başka Eti 
, c Sümcrbank Umum ıuu. 
dürleri de refakat edecek
tir. 

çıkan bir fırtına ne- Nevvs l'hroniclr gn 
ticesinde 50 çiftlik ' zetctiııden: 

1 urnıuş ve or:1da bu· 
tırıınuş kadar heyecan 
'ernıi~tir. 

t lık Hataya girl'n kah
iltnan .M elımetcii'ı-in l.ıoy-

lltırı M 

t a sarılan II:.ıtaylı vav- , 
tırıun .. k . ~ l ti go · renklı gbz e-

lı.•rıı. dikkat ettiniz mi? 
~'e ·ır. ı \ ı a 11 uir parlaklık 
ardı N 

Ata . .' asıl olıııasııı, o da 
d . turk yavrusu, o da 

harap olmuş ve beş 1 Türkiye. lngiltore ilr 
kişi ölnüiştlİr· Mnd- yapılan on altı milyon ln
di zarar n1iktarı pek 1 

giliz liralık kredı :rnlaş-
-ı l t. masıın biivük bir rnemııu-

VU <Se < ır. . 
niyNle k:u~ılamıştır. 

Mister Eden 

Eski İngiliz fla · tinin Akdenizde da-

Geçen S<ılı glinii Biiyük 
MHlet )leeli8i bu aııl:ış· 

mayı miiıakcrr ı'drrl1k 

:ılkışl:ulıt ,.e ittifııkla tas-
vilJ etııı;ştir. 

.M ·buslar lm mP8cılc· 

~= 

-
ğ m ,.c ıniitrki bil ıııeııfa
:tıler ~ i~tiıı:ıd erlf ıı Irnrşı
lıklı itiurndm ifade::;i ol<lu
ğuııu Lildirıııi:;-lerdir. 

Ayııı g·:ı:ıete Ln ınC$C
ll' lıal,l...ıııth yazdığı bir 
baş ın:ı k:ı lede ~ö~ le diyor: 

Tiirkiyc Biiyük Millet 
M(·c i~i, Ttiı k - lııgiliz kre
di :ı ııl:ı,. ıııac:ını d ii ıı itti
fak la ta._\ ib t>trııiştir. Mec
liste hu mesele lı:ıkkında 
~ö teı ilen mrrnıınniy<'tin 
biıtiiıı rııc·ııılekC't için lc> dr. 
nyııı ŞPkilde lPcelli etti:!i 
güı lilıııc>ldt·dir. Uu kn·di, 
l rıgiliz ı>ııdiisı ri"'iıı c yeııi 
iıık:,.af iıııkfuıl:ırrn ı 'er
ııır.. i b:ıkıınırıd:ın iyi bir 
iş olmakla k;ıimiyor. :l.) nı 
7.nınaııda iyi uir politika. 
dır. 

Yapılan hu h:eriibcnin 
irnzaııdı~ı :mi ,.f' :ışik.ır 
ınunıff . .ı··yl't lngıltere hii 
kfl'ıırt irıi, Lıu gitıi te~"h 
!,ıh.:I ri dİ,.!C r nıeıııl(•kcı•

leı d~ clt: tatbik t>tmck lrn
su~mııda tc Ş' ik ('tmcliJir. 
A ,., ur,:ımıı c 'nuhi ı:.tırki

~iııde tic·ırt:>t inki:;-·ıfiııa 
,. ' !'l'rıncı~ (·~ e :l) ııı dı•re

c tk muhtaç b,ı~k:ı. nı<'m
lekcı krue ':ırd ı r. Ejh r 
bu meınlrketler Lu gilıi 
ihtiyaç la rıııı I ngiltcıredPn 
tPnıin eclc.·mezh: r, e bir 
tı)f :ıliter dedctten ten.iı:ı 
l'deceklcri muhakkaktır. 

Ajaııo lınlwıkdmiz bu 
b~~~a .. hür. yaşa;ııış ve 
rıu· Unıuş bır neslin toru 

ricive Nazırı sövle-
J -

ha canlı bir sivcıset üzrriııdc söz ·öylerkcıı giin g-elıııcdi rinılı n ~;ızc-

!ı ve kall.ıiu<le iıtikl'il 
~te . ' 

~1 yanan feda kar bir 

di<ri bir Nutukta 
ö 

İngiltere hükt?tıne -

.,, 
tutınası lfızını gel-

1 diğini söyle'ıuiştir. 

yapılmı anln .. ınalarm eko tt ıııiz(' y:ız:ııııad.l ... 8:1~ ııı 
nonıik mahiyetten daha okurlnrımızd:uı ö1.Ur dilc
bü~ük ,bir ıdy,met taşıdı- 1. riı. 

• 
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Hatay laf eli münasebetile 
Büyüklerimize çekilen tebliğ telgratlarının cevapları 

· ı,~ __ S_e~çm __ e---=-=H=a=b~er~le~r--~ 
Van gölün~eki Bahklar Türk Tüccarla

Bay Aziz Uras 

Halkevi Reisi - Maı·din 

Askeı·lerimizin Hataya girmesi vesilesile hak
kımızda göstermiş olduğunuz hissiyata teşekkür 
ederim. 

Başvekil 
CelAl Bayar 

Belediye, HalkeYi ve Çocul( Esirgeme 
Başkanlığına 

Mardin 

Milli davalarını sulh ve medeniyet yolundaki 1 

ofas1lasız ilerlemelerile birlikte tahakkuk ettiren 
Tür~ mille~inin . yeni v.~ lıiiyük sevinci dolayısile 
Partıye gosterılen guzel duyğulara teşekkür 

ederim. 
Dahiliye Vekili, C. H. P. genel 

sekreteri 

r··~~····· t Şehir . ! 
i Haberleri • 
--~·~~~····· 

Ortaokul Müdü-
•• • • rumuz 

Şelıritniz O r b .o 
kul ınüdü rü hay İb
rahi ın Bilgen izinli 
ol r a k ~1arc1 ş ·1 git
ın · şti r. Ha vı rh vol-

~ _, 

Şükrü Kaya 

Malatyada 
~1alatyada bol su

lardan istifa de et
m ek için lrav ve 
iska kanalları ya
yılnıaktadır. Bu su-

ı retle nıeyve istih
s:ı h.itı bir kat daha 
n rtnıış olacaktır. 

Fın~ık konğresi 

v~n g ölündeki 
balıklaıJan ha vya r 
istihsalı için t etkik
lerde bulunınakta

dır. 

lktisad veka leti 
balıkçılık şubesi n1ü
dürü bun u n için Va-
na gitn1işt i r. ı 

1 

Köylerde 
Tetkikler yapı

lacak 

l'ı da çağrıldı 
Polonya nın yeni 

Livof şehrinde Ey
lülün üçüncü gü~ü 
açılacak beynelmi
lel sergi ye Tüccar
Jarı ınız da da vet e
diln1işlenlir. 

Hin~istan 
Tam istiklal istiyor 

Hindistan n1illi 
konğresi reisi Lond-

Haber al1nd u rada söylediği bir 
c: ıgına N 1 • • 

g
öre z· t E . utu cta Hındısta -

ıraa nıs- b" • 
tütüsü talebesi bu rıı~. ır do ınınyon 
sene kampta d'' _ . degıl, tanı nıanasi-

' n on ı 1 .. k' l b. 
du

-kten P ~ e n1usta ı ır dev-sonra ro- · l . . . 
f esörl · · et olnıak ıstedıg"" ı-

erının neza - · .. . . 
reli altında köyler- nı soylen11ştır. 
de tetkiklerle ı n( s 
ğul olacaklardır. · 

Yazı müsa~a~alan 
komisyonu 

Cün1huı· iy -tin 011 

beş i nci yıl d önü n1 ü 

Köylerde 
Açıladak okuma 

odalat"ı 

culuk lar d iler iz . 

Meşhut suç 
Bir ibirini dö<Y-o 

nıekten suclu l\1a r-
~ 

dinin ş ... hid ive ı11 a
ha 1 lesi ııden ~1enıet 
111i lışi o<Hu Hıdı r ile ,..., 

k ns~;1 p ~1en1et oğlu 
Ş ıkırın Ceza m<ıh-

0 ;-du, Gireson, n1ünasebetiJe nıck
Trabz?n findık nıer- 1 teplerdeki ya zı ı n ii
kezlerı nden ça ğrı- saba kalnrını t e t ki
laca k fındık tüccar- ke nıenıu r konı is
lar ile Gircsonda bir yon ilk topla nt ısını 
fi ndık konğresi top- yapnıış, Tür k hüsu 
lana caktır. Bu kon- si okulları na ait va
ğreyi iktisa t vel«i - zıları tetkike b~ı ş 
leti iç ticaret un1un1 lanııştır. 

l\taa rif Velcaleti 
köylerde açılacak 
ol<un1a odalarına 
konulac~ k eserler 
için bir liste hazır
la nııştır. Vekalet bu 

. l l r · . oua a r t 1çın ayrıca 

nıüsnhı•ka ile eser 
yazdı racaktır. 

~an~ırı~a nıüdürü açncaktır· 

Sayı 9 7 3 «!!" 

t ,. Garib.Vak'afa(i'( t 

Fare Emziren 
Ke~i 

Söğüdte, köylüler 
pazarında Hüsevirı 
Faikin tşya depo
sunda ten1izlik ya
pılırken boş bir çh• İ 
sandığının içinde bir 
kedinin on bir tane 
fare yavrusunu en1 .. 
zirdigi görülnıüş
tür. An1eleler sandı
ğı derh;ll nıağaza ... 
ya getirn1işler, bunll 
gören halk ta nıa

ğaza önünde top .. 
lanmağa başlanıış · 
tır. Herkesi hayrete 
düşüren bu kedi, a'" 
nalık sevki tabiist 
ile hiddetli etrafın~ 
b.a~arken, pençele
rı ıle de yavrular• 
korunıağa çahşnıış· 

tır. 

ı\1ağazada kiler ke" 
diyi bir aralık saır 

<lığın içinden alır 
uıaklaştırnıışlar, f~ı " 
kat ha vva n serbest 
kalır k~dn-J et Z yerİO' 
den f ırlıya r nk sarl' 
dığa girn1iş, f arc 
ynvrularının üstüne 
oturn1uş, ht>psini de 
dikkatle yalıyar~k 
en1zirnıesine dev,1111 
etn1iştir. Hadise bt.ı' 
rada hayretle kar" 
şılannııştır. _______________ ,,,, k mesinde yapı l a n 

duruşn1al~ rı sonun
da 25 e r lira nO-ır o 
p ara cezasına ça rp-

120 köy~e kurakhk 
Diyarbakırda ge- I s- 1 Yurddaş ! 

çen kış yanan Nü- ti ~me5Jank tara- Çanlurının bir çok 
nıune hastanesinin ınc an _ıvasta açı- [ köylerinde ekin va- Kurduğunıuz falY 

Diyarbakırda Sıvasta 

tırıln11stır. • 

büyük pavyonu ye- lakcak Çınıe~to fah- ı ziyeti nornıal isede rikalar ve yaptıX-ı· 
, . . . 'd 

1 
rı asının fılı hnzır- 1 1»0 l< '" , l J h ~rhrımızde ~ıı· ka~ gün- nı ec yapı makta - l I I - O) l e mraklık mız Demiryollar heP 

d~nlı~ri ha.\'al.ar mtiteha v- dır: Pek yakında ı < a.rına b:ışla nırnş- hükılnı sürmekte vıl gıtmek ıedır. Dün saat l - k tır bı r A 1 nı an o-uru _ k I k ' u 1 usun birik ti rnıe 
bire doğru şiddetli bir 1 lıtece • ola_n p~v- bu in a:ıtı ü;crin sı.ca ı , mahsulatı gücüne dayanır, bıl Yağmurla karışık dolu yon asrı tesısatı ıh- l ş · e yakıp kavurmak - gücü artt . 1 jı1 ~·atını~tır. ı ~iva edeçektir. -a ımştır. tadır. 1 elindedir. ıı ma serı 

Havalar 



ULUS SBSI 

T~mur Gürgan Mardin 
icra dairesinden İnceleyen 

Zeki Teoman 

(Şerefettin Alinin 
eıerinden alınmıştır. ) 

- 10 -

Kabale köyünden 

ölü Esat veresesin
den Aliye' Ahnıet 

satılnıasına karar 
verilnıiştir. birnci 
s:ı tış 31 /8/ ~38 çar
şa nıba günü sa it 1I 
<le ynpılacaktır. 

I III - Düşmaıı ordu
aalrını yenmek ve iklimler 

rnak i"' d . . . 
1 )'ın aıma ıstışa-

l ~etmeli ihtiyat, uyanık-
1 ve faaliveti elden bı· 
ralcrnama.k . . 

IV - İntizam ve ka
rıunıara harfi harfine bo
Yun eğmelidir. 

1 V - Zabit ve asker
ere daima vardım. On-
ların kenılil~rine iştirak 
orııarın katı sözlerine ta
hanımuı. 

VI - Adalet ve bi
tara.flıktan ayrılmamalı . ........._ _______________ __ 

'Vilayet Encü
meninden 

~ık Cizre, Zevik, Rafi ka
iha~tının mururiye re!mi 
,.

1 
P. tarihinden ına ti ına

d ıs 938 ayı sonuna ka
il ar a~1k arttırmaya kon-
ıu~tur. İsteklilerin geçen 

Yıl bedeli olan 1580 li
~~nın Yüzde yedi buçuğu 

an 118 lira 50 kurıış 
~uvakk k b at temin:ıt ma ·-
2 Uzlarile ihale tarihi olan 
d 3/7 /938 günü saat 12 
e e -~Iardin viHiyet daimi 
ncuınene mtir;ıcaatları ilfin 
olunur. 

2-4 

Vilayet Encü
meninden 

liarzem köyündeki Hu-
8Usi İdareye aid 19 par
~a tarlaların ihale tari
hinden 938 mali yılı A
~Ustos ayı :lonuna kadar 
01aıı kiraları açık arttır
~aya çıkarılmıştır. lstek
lıleriu sabik ihale bedeli 
Olan 366 lira üzerinden 
trıuvakkat teminat vero
~ekıerdir. lhalesi 23/7 /938 
tarihine müsadif Cumar
tesi glinti saat 12 dedir. 
Iiudud ve s~ir evıaf ve 
Şeraiti anlamak isteyen
lerin ihale gününe kadar 
Mardin Daimt Encümene 
lllUracaatlan ilin olunur. 

2-4 

Her kesi birbirine müEıa

savi tutmalı. Aman dile
ğini hemen affetm elidir . 

Vll - Sadata, ulema
ya, fukahaya. filozoflara 
iyi muamele yapmalı. Der
vişleri , fakirleri koruma
lı. Birisinin aleyhinde söy
liyenleri koğmalıdır. 

VIII - Her tCŞPlıbüsü 
başa çıkarmıya çalışma

lıdır. Hiç. kimseye hiddet · 
le muamele etmemeli. Euı- : 
vah emiriye tahsilinde 1 

nisbet.sizlik, suiistimal ya
pılm:unalı bunlar ırk ,.e 
cemiyeti silip süpilriir. 

IX - Bir kabile, bir 
göçebe bayrak altına sı

ğındımı kabul edilmeli . 
Reislerine şe ref, diğerle- , 
rine mevkilerine göre iti
bar vermelidir. 

x - Halkın haline 
vaklf olmalı . Her şehir 
ve kasabanın adet, itiyat 
ve seciyl•sini bilmelidir. 
Onlara onları bilen, tanı
yan kimseleri vali tayin 
etmeli. 

- Sonu Var-

Vesile Hnnııni ve 
Kanıileve hin lira 
vernıege borçlu kn
b(\ le köyünden olup 
1'1a rdin ceza evinde 
nıahkun1 İsa oğlu 
Has·:uı~ ba b.ısı İsa
dan İntiknlen geçen 
ş·ı dul ·;adisinde va
ki teınaınına fi OO li
ra kıvn1et takdir 
edilnıiş ş ·1rkan, g a r
b n ve ~ İ ınnlen sn-
h ·ı ·• ı oı senet \ ' C ten1a-
n11•1n bin li ı«t kıv-.. 
nıet tHkdir ~dil -
nıiş, şa rkan Hacı 

Davut bağı şinıalen 
tariki an1 ğarbe n 
Şeyho cenuben Fa
rıs bağla rile ınahdut 
bağ yeri le tarla iken 
bağ hal inde o lan 
ğeıyrı nıenkulların 

iki sehnıi 192 sehin1 
itibarile borçlu lıa
sana ait l.J: sehnıin 

işbu S~1 l ışt :s ğ::ı ~Ti 
nıenkfıte tn kt ir edi 1-
rniş kiyrnetin )'üzdc 
yetnıiş beşine talip 
çıknıadığı t a ktirde 
satış on beş gün 
temdit oluıınrak 

V.> /ü/ ü3 perşenıhe 
günü aynı saatta 
satılacaktır. 

Talip olanların 
l\1ardin İcra daire
si ne nıurH ca tla rı. 1 

2004 Nolu icra iflas 
kanununun 126 inci 
111addcsi nıücebioce 
işbu ğa yrı n1enl<u l
lara hn kkı olanla-
rın nıuavven satış 

J .1 

günlernden evvel 
111ün;c c1at etn1eleri 
dellalive Ye sair .,. 

nıasrHf nıüsterive . .,. 

nit olduğu ilan olu. 
nur. 

1 

Mardin Satınalma komisyonu 
Başkanlığından 

Cln•I 

Un 
Sa.lıun 
Sade ya~ 
Ekmek lma
liyesi 
Süt 
YoıTurt 

!"! 

Koyun Eti 
keÇi Eti 
Şeker 
Pirinç 
Arpa 
Odun 

KUoau 

25000 
1200 
900 

25000 

9000 
6000 
8000 
4000 
~ıco 
3000 
8000 

280000 

Askeri Hastanesinin 
938 yılı senelik ihtıyacı i
çin aşa~ıda cin: i ve mik
tarı yazılı iaşe maddeleri 
hizalarında yaıılı şekil ve 

Teminatı Ekalltme 
•ekli Ura Kr. ihalenin tarih, giln ve saatı 

Açık 

" 
" 
" 

,. 
•ı 

" ,. 
" 
" 
" 

225 00 
4G 70 
57 87 
23 84 

40 GO 
36 00 

150 00 
48 00 
55 12 
49 50 
27 00 

168 00 

16 / 7 / 938 Sulı u 
,. " " " 

,, 

" \) l) ., 

" " 

" 
,, 

ıı :• ., 

" 
., 

" " ,, 
" 

,, n " ,, 
" " ,. ,, 

,, 
:ı " 

,, ., 
r. " " 

,. ı• 

" ·~ " " " 
tarihinde eksiltmeye konul-1 misyon1J eksiltmesine gin'

muştur. isteklilerin şartları ceklerin yazılı temin;ıtla rı 

görmek üzre iş saatlamıda 
8 inci Hd. Tab;4ru Garııi

zonundaki Satın alma Ko 

ile mezkur giin \'e sa:4tte 
koıııh.;;yonuınuza ıııür.ıcaat 

ları ilan olunur. 

•-7-9-11/7 /938 

Sayı 9i3 
2Z!EC 

PİYASA-. 
Cinai 1 Kilosu 

1 Kr. Sn. 

- -
4 50 

l'iri.ı_ç _ -~I 25 --

::;cıde Ya..,. 8;. __ :--
Tere y:qrı 
7.e~ tiı~ y:ıı!t 00 --
Y1111 30 
l lpri 82 
Badt•ın •>-) 

t-:ı 

Cc' iz ::!U 

_Cı·' i1. ic;i= ~4ü-ı _ 
~l ahlt·p 30 
Ji:1zi 1~ 

__!_~f'.tiıı~e-~ekri 35 
'J oz ,_f'l-er il:? 
Kalı,·e -- 1;!5 

~:ıbun 4:> --_\ ay 310 
K tını iizii ııı 25 

p(. ıwıeı - ----;):) 
Hal 45 
1 1 ('~ til ---
~ ı ı çıık 

Mardin 

Posta Mü~ürlüğünden 
Yn, kı~ otomol>illc haf

tada üç clefa po::;ta naklrt
ırwk üzre .Mardin Diyarba
kır Posta Müteahh it liği 

n /7 / 938 tari l ı indc açık 
eksiltmeye verildi. Aylık 

muh:ımuıen bedeli ~ iiz o
tuz l iradır. )lüteahhit lrnt'i 

teminatt aıı başka birı be .• 
yüz liralık idari kefalet de 

\'erecektir. eksiltme 27 / 7 / 
!>38 çarşamba giinii suat 
oı ı ii çte Mardin Po:::.ta ve 
tt>lgraf hinasında yapıla 

cak t ır. 

1:-teklil<>ri n yiiz on ~ cdi 
li ı a nı ıı ,.ak k :ı t tı·ıni na t \ '<' 

mutealıhillik ~·np:ı bil<·CC'gi
nC', rnnlıkfimiyeti olmad ı 

ğ'ına iyi huy C$habıııdaıı 
old uğ'una dai r ,e,aik. o 
kur~ nzar olm:ıyanlarm d.ı 

birer okıır ynz:ır ,·ekil t a 
yin ettiklerine uair \"ekti-

. letn:ıme ile birlikte eksilt-
1 me ·~uıtıııdcn cvv(•l kö

misyona miiracaa t et ıne

lc ı i ilfüı olunur. 
1 Şartııamryi gürnwk ,.e 
ı tcf.Jlat n lıııak isteyenler 
1 her giirı ııırrkezde müdü-

riyete, miillıa katta ~t fük
lere müracaat edebilirler. 

11- 1 4- 19-~4 
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n n 

JVIARDİN'DE 

--
Faiz gctirınC'y ı•n para. ~-~ 

i :::lenıcycıı ııı:ıtl ene lıen- ::- : 
b.-: 
~~ 

J>nraııı Barıkaya ya-_:~-~ 
tı rki; i~losiıı ,.o üresin i 

zer! 

~~ 
g:1 
F.< 
~~ 

i.: 
~~ 
E=: . ~~ 
:::_:: 

lvt ı~ -ı: ~ . ~~ 
= E~ = 5 
t~ 

• Um umi Neşriyat ve Yazı itleri 
Direktörü 

~ı. Siret Bayar 
Ba ıldığı yer: (ULUS SESİ) Baaımevi 

ACI SULARI 
$ ·ıRiR 

Ç) · Her nevi Defter, çPı\: , Bono, ı\fakbuz, Küğıt başl ıkl n n 

~' \ Kart ~· izi t , Da:: eti y~ ka rt la~'· O ıı ~·ar 1 \fi şl ~ri, ~ İ ııem.:ı 
.i"JJ ve Tıvat ro Bıletl ·n çok g uzel hır şek ı ldc ba~ılır \e 

kısa ı;i r 111 üddet içinde tesii nı e<l ilir. 

~ V E B L İ IJ, tatlı su filitres idir = Yalnız musluğa takılmakla kul· = 
. _: lanılan bu portatif cihaz 20 dere• 
· · ce kireçli sudan sıfır derece su 

;;; verir. 15 lira verib bir Veblid 
~ alırsanız sağlığınızı ve gUzeIJi&?i· Yeni g etirtlighr.iz fant azi, kübik harflerle çoli 

şık ~eçete ii:fıgıdı basdır. 

Verilccrk sip:ıri~h'r. g<>Jerilecu!~ paralar M:ırdinde ( Ulu:: Seı:;i 
Bnsınıed) ldare müdürlii_ü ıınmına göıı dt,rilmclidir . 

Dışarıdan göodeı ilecek sıp:uış n ümunelerinin okunaklı bir 
urettP yazılmasını saym müştel'ilcrirnizden dıleriz. 

:..:: nizi korursunuz 
~i Fazla tefsilat almak için \latbaamıza 
L~ müracaat ediniz. == 

~ ~mıımmmıııu .ıı ıııilti~ıı ıuıııııııııım:ıımıımıııım ıııııııııııınıuııuuıııınııınımııııııııınıınıııın nıı 

~ .$-.S. e-~-t-v .... ,-&~·S. (• '*'.,$!.e ~-$. ~ -t.~.s-(f 

1 ~ :er evi ve n Güzel ! 
:~ o yalar ( 
~ ---···----- ! 
~ Bir damlası kalbe f erahhk verir ı 
~ s. . 1 . t k. d {t es ın ır ~rı es ın e er, ı: 

o~ Ookto la Bıle Hastalarına Kolonyayı E 
~~ Tavsiye Ederler ı: 
~ s t . ~ t ... a ış yerı ~: 

0> H . ·.z CARDEŞ ; 
Ko11dw·tu·ılt11· İ!.·int·i Cadde llmwula {I' 

• {t 
} J(J, 110 '~ 
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