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Ahlak Prensiplerimiz 
J'l i.IJ ı Şefin vata~ı ~efah ışıklıırile süs· 
.e)erek gönüllerın1ıze aydınlık s<1çan 

'0ecı J ist hareketlerile Kenıalizn1 in ya
t.a ttığı inkılttplar yüksek ahltık pren
Sı pteri n1izi n nazı nııdırla r. 

1 i\hJ&k .. 11' .. 
arııı L' . guze ı~ ı ıııs:m -
~İ\'e ılgHerile lwşeri ınc -
. ller· . 
ı llıı arttırmakta na-

lııilı~lihiın rol oynarsa 
1 et)nt'ı . • • .. ı. 
ı ı " n ı<;tıınaı YU1'5c-• ~tir i . b-., 1

' e <le o nblıette 
, ~ltkrı,. . 
l'1;kftı ~.1 tc~ ırler yapa:. 
~rı· ııuı etnıis tam secı· 
~ı aı ı " 

ltııı 1 fı.kiyeve sahip ol-
- ~ş l' . i~iııu ıır insan cmııiyPt 

\•!! 
1
! IH~ kadar nıüsbet 

Lırafcyiı \'erid intibalar 
\'~ kıısa. ahlaka kıymet 

tc·rı • 
İtı~ "e ona f ena.lık eden 

- l~tl tıları ceı,ıl:ındmın mil-
i~ er ile tlii'rı•r medeni 

arılık ı·· r-ı • 
'erı c unvasında avnı ıp . • • 
la111 atı hislcrile selfim-

t. h Al 
Yarat ou hakikatı a.sı 
~ikaı~lışı na gii \'l!ncre k ' e
:·urk nrl~tııı:~ya <;nl~~~m 
rıat. tııılhıtı; Kcıııalızıın 

J ru ~ 

1 
t~n ~1 :ıltıınla :ıltı okun 
tiır. 0k\ayıcı a ·rdınlıkla
h ·nurlanan t;miz. ıı:ıs-
ı "l{ıj . 
ııa 1 ·.ıkJaııdırarak bıl -. a l 
h·ııj~ 1u son senelrr,le 
~ıt. 

1 
en ispat etmekte 

İtı a~ıettliği, . cHirüstlüğii, 
larcı Prcnsıplere asır
leti a_nberi aşık olan ınil -

tııııi 
il ı n ezeli varlıg"rıuı ~ey 

(~ Q~le . en ideal ahlak um· ,, tı il ... 
,, ~~l ız.ı partimizin altı 
r .ı il nı .ı 
''İ ııar1 eucııi vasıfların-!; lijıı ılaala~ak, iııkılalıın yo. 
~ tilıthı lükenn1P-z enerjile
' • l .. e ,.e ; ~eri . en sür' atlı ham-
•' " ıııızıe k ,_ .. .. ı: Jlıruz , oşara~ yuru-
S• il~ 1_' ~ayet içinıi·lde tek 
•' l\an -~ '~ttı 1 ına vaınızla ka 
' ' arrıı~ b. • ı~ Qljt " ır kaç. koımo-
:: aş1y tuhlıı insan halfı 
'' ar. orsa onlarla vap-'r ısa d • 
1,, ırıa evam e<.lccer .. iıniz 

, 11~12 .. b 

,~ ıtıd · ıuucadele karşı-,,_ a ,, .. 

l brah im Necdet Göker 

mPti çoğaltacak \'C hem. 
de bozuk karakterli iu
~anların nıahiyetlerini or
taya \' Uta('aktır. 

Hükuınetiruizin ahlaka 
verdiği kıymeti halkınııı 
d:l lüzumu dnPcede ge
ui~ bir lilt;ii ile takdir 
etmeli ve hepimiz :ıhl~. 

ka kar~ı yapıhıc:.ık fena
lığı men edecek tedbir
lere el IJirliğile baş vur
malıyız. Son 20 senelik 
kurtuluı;; \'l' inkılfıp ham
leleri Lizinı l'U biiyük 
mlişkiillerle rıcnçelt•şeeck 
kabiliyette y:.ıracılmış bir 
millet olduğ'uuıuıu ispat 
eder. Ifaklarııııız kar~ı~ın-
da n'Ö::ıter<lirrinıiz vekar b ::ı 

,.e ~ükilnctiıı ıııukahclei 

~ükranını iidt'nıckte ge
cikmeyen dustlarııııızın 
ha~sasi~ <'tine hürmet et
me,:;ini bilen fitrette doğ'
muş oları 'l'ıirk milleti 
lllP~ ru i~tekle riınizi kaimi 1 

etmiycnlere k:ır~ı ue auı ·ın
sız bir düşman olduğunu 
muhtelif \'CSi!elerle iı::pat 
etmiştir. 

Tarihi saalı \•e:ı.ika-• 
JarJa doldur:rn bu sübut 
<lel illeri <la hi uizi lll ka
rakter sağlarıılığ'ımızı ve 
ahlaka verdiğimiz kıyme
ti \·e ayni zauıanda ah
lak dii\'kiinlerilc miiead<.·
leden yılmadığımızı teba
rliz ettiren bakik:.ıtlı!r'1ir. 

yası f 1 :ı r ımızı tanı

yan hareketleri t;tk<li::ı 

edişimiz, ıne.;;ru istPklcri
mizi kabul etmeyeıılcr 

ka.r~ısıncl:ı ki kin lcriııı İ'l.İ rı 

Kuruluş yıh ı Ağ'ustos 927 

Mareş F vziÇ 

Manevra sahasını dolaşarak kıta
ları teftiş ettiler 

~~areşal Fevzi Çaknıak 

Edirne ıG (Hususi) - baş teftiş buyuran Ma
GencJkurmny Başkanı · reşal Çakmak dün ak
ınız l\1aI"eşal Fevzi Çak- ,şam geç vakıt Edirne
mak .dün &abalı Infıiye- ye dönmüştür. 
tindeki erkan ile bir
lıkte manevı·n sabası
na gitmiştir. 

Manevraya işıiı ak 
edecek kıtaları baştan 

Edirne. manevralar 
müna.sebetile ~en ve 
metlu günler ya:;;amak. 
tadır. 

İ ngiliz manevraları 

Suriye~e Krallı~ 
meselesi 

Ş ını (Husulo\i) -
Sorı suikast suçun
dan nıaznun olarak 
tevkif edilenlerden 
hi... k ISl111 St rbu;t 
bırakıln11stır· • 

Oi o·er leri hak-o 
kında tnhkikat de-
vanı etınektedir. 

Ka hireden {)'elen o 
ve ku,·vetle dola-
ş 'ı n bir s1 Yİa va o-ö-

.. ..t .,,, ......... 

re, E·111r Ahdulla-
hın Suriye tıdıtına 
Kral olarcık geti-

-Sonu ~ nd sayfada-

Londra elçimiz 
Ankara I.i ( \.A) -
İııgiliz Hariciye Na

l zırı dün Londra bü
' yük elçiınizi k;ıbul 
etıniştir. 

~inlilerin taarruzu 
Ankara 15 l~a<l vo: .. 

Çin :ıjansı bildiri-
vor : .. 

An ln1 r ~ L> ( A A) - 1 

Orta lngiltercde 

Çinliler 1 Ağus-
luı ra ordusunun v<ı- tosta başladıkları 
r)aca<rı büvük n;a . ı tnarruza devanı et-f-, aı.:1 bOSterccel"'rimiz fe 

'• l\•ırlık o 
~, d~ıJİI' . haklı olarak ümit 

r ö ~ k 
nevralara ait ha - l nıekte. ':e büyü ~iddeti ui1.i ııı milli asa- n1ühin1 ına nevr::ı· • 

S~ ~ı-ıı ırızki hem ahlaka ,.,, ., tue · 
'- sı laııru gdeıı kıy - S 3 t lar yapılınakta<lır. 

- onu e- 1 1 ldl · · ı · 1 ı Ev ü e ngı ız .. 

zı rl ık la r faa i i vet le nnıva ftakı yetler k a
devam etn1ekt~dir. l zcınnıukta<lırlar. 

• 



• 
Sayfa ! 

Cümhuriyetimizin 
Feyizli nimetlerine kavuşan 

Cizre 
Cumhuriyetten <)nce, 

Cizreyi cehennem nü· 
mune~i, Akrepler yuvası, 
ha~<>rat ocağı ve t.eın he· 
rir örnegi diye cihana 
ta.nı tmı~lardı. 

ranlarırnızı arzetmeklc if
tihar eylerken, 937 yılın
danberi memlf'ketimiıin 

imar ve umra.n çalışma

larından bir labza ols'.Jn; 
ayrılmayan ve Cizreıniıi 

bir hüclegaha çevirmf'k 
arzusunda bulunup gay
ret gösteren ismi gibi ya
şayacak eserler vücuda 
getiren ve kazamıza ilk 
gel<ligi zamandan beri her 
gün c.;eşitl çeşid csnlerile 
bizleri seYindiren kayma
kam, Halkevi ve Belediye 
reisi Baki Başaran bu yıl 
içinde ue Ciıremizi elek
tirigin nurlarına kavuştur
mak azmindedir. Genç 
kaynı:.ıkamımıza mesudi
yetler ve muvaffakiyet
ler dileriz. 

19~3 ten sonrahi Ars
lanlnr yatağı, nwdeniyet 
kaynağı, yenilikler, başa
rılar nişanesi ismile tani

yoruz. 

Bir insan terlıiye ile 
h:ıyatına, mukadderatına 

hakim kılmak nasıl müm
kün oluyor::,a, bir mille
ti de öylece bakim l.ıir 

kudret kaynağı haline 
getirmek manasını ifadei 
imtisal nümune~i bütün 
Türkiye ve şu içinde 
yaşadığımız Cizredir. 

Cumhuiyet idare me
murları Türkiyede şu veya 
bu git>i tefriki mevki et
miyerek muayyen bir pro 
ğranı, esa::;h bir disiplin 
üzerinde Kemalizm rejim
lerine uyarak Cumburiyc . 
vctimizin feyizli ufukla. - -
rın<lan doğan günt-~in 

ışığı altında yürüyor ve 
sarfımasai ediyorlar. 

Diğer zamanı sabıka

dakiler ise mP.mlekrtin 
s·ta<let.ini düşiirımek şöyle 
dursuu ancak ve ancak 
ccblcrirıi doldurmak giui 
ıııenf ur cep hastalıklarına 
müpt<'la insanlardı. 

Siral'Cllin Oktay 

• 

lngiliz Gençleti 
Adan ada 

Adana 16 f Hnsusi] 
İngiliz üniversitesi 
gençlerinden n1üre
kkep bir heyet ada
na ya gel nıiş ve Be
ledi ye tarafından 
mis 'i fi r e<l i ! nı iştir. 

Yarınki Cumhuriyet hükumeti 
hukuku hiikümranimizi 
kullanmak hakkını yalnız 
millet efradına hasrettiği p o s t a 1 a r 
içindirki, bu sürath iler-
leyişimizin bayirli netice- 20/7 /939 Perşembe 
lerini görebileceğimize ina- Yarın sabah gelecek 
ııiyoruz Tehatt~. b.u .~ızlı Tren postası yoktur. 
inkişafımızı du\itindukçe ı . .., 
medeniyet aleminde biıc • Öglede~ sonra saat 
erişecek kimse bulunma- 13,30 da Dıyarbak~r, A~-
Yacai'i-ına da güveniyoruz. kara, İstanbul Derık, Kı-
• M zıltep<', Nusaybin \'e saat 

Tlirkiyenin münttha- 17 de Cizre, Idil, Midyat, 
sın<luki Ciırenin de gös- Gereli~, Savur postaları 
terrliği iltricilik hamleleri gelccPk ve saat 18 de 
kar~ı::mıda kabaran gö- Ekbpres Tren postası 
güslerimb.le Cunıhuriye- gidecektir. 
tiınizi ve şefkatli babamız 
lnör:üi ile umumi menfa
atlar ve yurdun refahı 
uğrunda çalışan idare 
an•irleriwizi sevgi ve say-

'~ ile anar1 onlara şük-

. -

'• ..... _ ...... 

Mektup ki~e:ıi saat 8 
den 17 ye, Havale ve pa. 
ket branjı da saat 8 den 
15 ~e kadar açıktır. 

(Ulus ~si) 
- ,--

SEHIR Ve .. 
İLÇE 

H A JJ E .~ L E il / 

imar Faaliyeti 
Son Lir kaç n.y için<le ınektedir. 

şebrimiz<lf>, g·öz<len kaç- Belediye t:.ırafından ma
mayan geniş bir imar ve halle aralarında ve bil· 
yapıcılık faaliyeti başla. hassa çarşının ltizumlu 
ını~tır, yerlerinde yaptırılan hc-

Geçen yıl iknıal elli- laler arttırılmaktadır. 
lemeyf'n ana caddenin Şimdiye kadar yalnız 
cenubundaki, şimale ha- ana cadd<.!~·e inhif.ar et. 
kan dükktinl:ır yık1ırıla- 1 tiri_lnıi~v olan yol imar iı;;
rak aRrt \'f! modern l.ıir len dıger C3:U<lclere \'C 

şekilde in~a ettirilnıcktP, mahallP. aralarındaki bv
önlerindeki y:ıya kaldı- zuk yollara da tP~ınil et-
rıwlar <la beton döşen- tirilmiştir. 

Mi~yat Malmü~ürü! P. T. T. Memur 
A1ezunen İstanbu- ve Müvezilik imti~am 

la gi tnıiş o1a n 1\1 id
YL.l t ~1a ln1üd Ü Ha
nı it Ere ın \.'Vdki 

gün şehrin1ize gel
nıiştir. 

Hoş geldiniz deriz. 

Savur~a 
1 30 Ağustos bayramına 

~az1rh~ 
Savur .(Hususi} -

30 Ağustosta Hal
kevinıizde ycı pıla
c~ k olan Tayyare 
ve Zafer B~yranıı 
ş ... nlikleri arasında 

« Mavi Yıldın 111 » 
isminde evinıiz ten1-
sil kolu gençleri ta-

l rafından bir de gü 
ıel piyes tenısil edi· 
lecektir. 

Tt şkilatı geniş
letilecek olan P. 1'. 
T. idaresi için alı-

nacak n1en1ur ve 
m Ü ve i i 1 eri n i nı ti -
hanları dün saat U 
te Halkevi sa !onun. 
da yapalrnıştır. 

Başta Vali n1u
avini ve ınaarif nıü-
dürün1üz olduğu 
halde posta nıüdür 
ve a nıi rleri nin hu. 
zurunda yapılan bu 
iıntihana nıenıur
luk için 41 ve n1ü 
vezilik için <le 13 ki
şi iştirak etnıişti r. 

" lnıtihane giren-
lerin evrakı Anka
ra ya gönderilecek 
ve ka z1 na n]ar va
zifelerine ta vin edi
lec('lderdi r . ., 

v lUJ ırt<dl ©)~ ~ 
Kızılaya Aza olmayı 

unutma ... 

Sayı 130~ 

Suriye~e 
Smkast mevkuf lan ıa~

liye ediliyor 
. ·f·ıd:V" - Ba~ tarafı 1 ncı sa) • • 

... ıe' 
rilnıesi meselest ~ · 
. d F ·ıe 111' rın e ransa ı 

1
, 

<Yi l tere rn uta bık k~ 
~ 

mışlardır. 

Enıir A bc.luJIHhı;~ 
Suriye tahtına ge ., 

. s·ı' nlesınden sonra')·. 
kilürdün Eıııaretl' 

'f't' ne og'"' 1u Eıı1ir '. 
. o' lf\hn getirileceğ~. 

1 
ve Şarkülü<lürııl' 
şimdilik Suriye~·e, 
bağlanmasından s9 
fı nazar edildiği sô~'' 
lenrnektedir. 

Di erer taraf t~~· 
e, ,, 

Usbetülc1nıelülka' 
. p . . eıı' n11 artısıne 111 . 

sup Liderlerden ~ 
kişi Suriyeden fit~. 
ederek Şarkülürd~( 
ne gitnıiş ve Eo~1 

•• 

Abdullah ile görıJ~ 
müştür. Bunlar sO 
suikast işile alak:t' 
dar idiler. 

Suriyenin 
Nüfusu 

A) I 
Şanı <H ususı 

Suriye Dahiliye ,,e 
·ıe za ret ince neşredı ( 

bir istatistiğe g01', 
Suriyenin 930 se~~, 
sindeki nüfus 1111 •

11 · ı ... b' tarı 2 n11 yon 4Sı ~ 

i7 <lir. Bunlard9, 

b. . 51111 312 10 '2ü7 Si.,' 

vi le:lyette 374 biJJ s~ 
n i Lazk iye ınlıl~~ı 
fız1ığında 70 bl~( 
Cebelidüruzda ' 
n1ütebakisi Haıer; 
Hanını~, Hon1u~1', Cµzire rrııntak~ ~ 
rındndır. 

' 



~a s 

4hlcik 
~tensiple ri m iz 

... 
Baş tara fı 1 nci savf ada -

leli.. . . ., 
<ılı·q ·ıı· b ı·~. . .l f 'l.in . · ' ıuı ı en ıgınıı- ve ''azife uğrunua era-

~in ·karakteristik güzelli- ğat ve fedakarhk duy-
ı ve 'l fa7.il nı 1ayet ahlak ve ğularım her vesile ile 

deri~tı; kar~ı ueslt•difdmiz te~\.· ik ve takviye etmek 
te se,·gi "e 5avrrıvı ve bunlardaki yüksek 

eeııi ett• . • " • 
ırır. zevki ona daha iyi ta-

LUtç:·~tekinı bu senenin nıtmak borcumu7.dur. ,, di-
tıu sı Kamutavd.a ko· '.·en '.·ukarıki vt>ciz so"z. 

Şıılct • 
li\·e • Uğu sıra<l:ı Dahi· 1eri de hiikıinıet ve mi1-
ı~ \ ekiJiıııizin bu mev- letimiz:n ahlaka kıymet 
ıı~un etrafında verdikleri "erilmesi ve buna kar~ı 

,ti·, si nutuklarında "Pren- vapılacak fenalıkların önü-Pler- . .; 
~1 , kın ırnız araRında ahl!I.- ne g-eçilmesini işaret eden 
. k 1 faziletin ilrizamı ve en kıymetli bir irşat ve-

1· 111 fıtun""a" "1. ı.· 'k d 1' lııı.!\· ,."1 ~ ı en mu ıım vır sı yası ır. 

a ıı teki kı ~utuyor. Gcnçlik-
,·e ~ılet aşkını, vatan 

~9( 

e~I 

~ 
,~( 

d~' 
1if 

,.~ı 

) / 
,,e 
iJe< 
oı'c 
oe' 
~j~' 
bjı1 

9 ~ 
[lıı' 

c:· 
f li ' 

lıh9 
pi ~' 

... ( 

ler· 
~ ,.( 

' Jw 

\ 

\riiAyet Daimi 
€ncümeninden 
1 

,.,. :- Savur kapusunda 
• '-'tıı l turu .ıastune ı~urşıt-ında 
k· E! ıle kah,·e :ırasında-
1 ar· 

ı1a sa?a veya biraz altın-
ı. Yeoı vaııı]acak ilk okul 
uın • t 

~a asının Birinci kisim in
atı 3 8 İtiu !l39 tarihinden 
arerı .. "dd .ı 

açık gun mu e ıae 

tıır. ek. iltnıeye konulmu~ ı 

2 - K . l.ira rşif bedeli (9999) 
a (32) Kuruştur. 

tib· - 11-ıalesi 5 9 939 ta
~e ın~e Salı giinü saat 12 
•. \! ilayet Daı'mı· Fncü-
<ııeııi • .J 

4 nce yapılacaktır. 
lıiin;, İsteklilerin ihale gü· 
ev 'n laakal sekiz "iirı 
ı ve1 ••vr k ··ı.· o .. vir . "' a ·ı mııuıtesını 

ıs · lıııtk · tıdaya bağ'ltı.yar:ık 
atıa anı~ vilayete müraca 
la ehhyct ''e:sikası alın:ı-

rı ş 5 arttır. 

itlik - Muvakkat tcnıinat 
kur tarı (74ü) Lira (95) 

U~tur G • . 
tefısl Bu hususta. fazla 
krı. 1• at almak ve evrakı 
I« ~fıyesi görmek btiyen-
· tın '1' ~ • 

ırıen· . ılayct Daimi Encü-
ltıu 1 ılc ~afia Dairesine 

racaatıarı ilfm olunur. 
~ 16 18-21-:?4 

f a~ıfla r Direkt örl üg ünden 
t anı~~bıssor Hamamının 
lllu. ı rı 375 Lira bedelle 
tır. ~akasa~a ~ıkarılmış
tıij 

2 
ahplerın ıhale gü-

gu0 .. 9 Ağustos 939 salı 
Ret u Vakıflar idare$ine 

llleleri ilan olunur. 
2- 4 

Bugünkü ahhki ve 
i<;timai ,·arlıklarmıızın kuc]. 

retli manasını şu ~uretle 
bülasa ediyoruz. 

Milli Şefin vatanı re- ı 
fah ı~ıklarile süsliyerck 
gönüllerinıiıe aydınlık sa
çan idt•alist lıareketlcrile 
Kf'm:tlizmiıı yarattığı İ n· 
kılaplar yüksek ahlak 
prensiplerimizin nazımt-

dırlar. 

Mar~in Satmalma 
Komisyonun~a n 

1 - Mar<lin<leki hudut 
taburu ihtiy.ıeı ı~·ın 

1/9/9:-39 uncu g-iinü saat 
onda mardin satmalma 
komiı::;,yonu t::\rafından C. 
Hd. kar:ırgahmda iki yüz 
kırk ton ekmeklik un 
satınalınacaktır. • 

2 - Mu\'akkat temin

atı bin altı yüz yirmi 
Liradır. 

3 - 2490 Snyılı kan
unun isteklerine göre ta
liplerin birinci maddede 
yazılı gün ve s:ıattan as
ğari bir saat evvel evra
kı müsbitc ve teminat 
mektuplarını komisyona. 
göndermi~ bulunmaları 
şarttır. 

4 - Arzu edenlerin 
~artnamelcri göruwk ve 

o kum ak üzere ma.rdin sa
tınalma komisyonuna biz
zat veya resmi \'ekifü~ 
rinin mür'acaatları il:ln 

olunur. 
14-J6 18 21 

(Ulus Sesi) ~ayı 1800 

ı····~··~·~··~·~····~ ı 
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günlü 
-PİYASA-

TUr~iye HaOyoOif üz yon Postaları 

Türkiye radyosu Ankara radyosu 

Uzun Palia: 

Kısa Oalğa : 

1648 m. 183 Kes./ 1~0 Kvv. 
19,i-l m. 15195 Kes./ 20 Kvv. 
31,70 m. 94ô5 Kes./ 20 l~vv. 

Bu günkü proğram 
16-8-939 Çarıambp 

12,30 Proğram. 

ı~,35 Türk müziği Pl. 

~0,30 )ılcmleket saat :ıya 
n, ajans Ye meteoroloji ha· 
lıerleri 

20,50 ·Türk müziği 

21,30 Haftalık posta ku-
13,00 :Memleket ı::ıaat :ıya- tusu. 

BuX-daY 2 · 50 
,... ·---··---

' Arp:l. ;) 40 
-ün (Bir<;uvall575 -

Dan 2 50 

Nohut G ı-
-~_t_er_c_iı_n_e_k~-ı-~3- -=-
Pirinç :?5 

-~ade ... '--Y_,_a_~_-_- 95 ı
Tere Yam -- . 

' Zfwtiıı v:t;!'ı 70 
\ Yli~ _· _ __ -45 -1 -=-
I
! Deri 50 

Badem 22 - - ----
Badem ıçı 97 ı--
Ce\·iz 
CeYiı içi 
Mahlee 30 _ 
~lazi ~O 

Kesme ~eker 35 -
Toz şeker 31 1 

1 _Kahve 1~0 -· 
1 ~abun 42 
1 ,,, --3-0 

rı, ajans "e meteoroloji 

haberleri. 
1 

yay o 
91 '4.::;. ""~e-·elı· plaklar l' 1(uru üzüm -ı' '>_O-.., ' •• l.' ~ - \.':" 

13, 15, 14 .Müzik Kurı~ık 

proğram - PI 

19,00 Proğram. 

~ 1 ,50 Müzik Operu Ar
~ :ıla rı - Pi 

22,00 Müzik ( küçük or
kestra . ~ef Necip A~kın ) 

2~1.00 Son ajans habr.rle-
19,05 Müzik Hafif müzik ri, ziraat, esham, t:ıh"ilfü, 

- PI kambiyo, uukut borsası 
(fiyat) 

19,30 Türk müzigi Fasıl 23,20 l\lüıi~ (cazbant pl.) 
bey eti 

:?O, 1 fi Konıı~ma. 
23,55 - 24 Y annki pro

ğ' ranı. 

T ra~om nıüca~ele ~astane ve Ois-

Nev'i 

Pirinç 
Sabun 
Su 

panser ta~ipliğin~en : 
~Iikrarı Tahmin bedeli Tahmin ak('esi 

Kilo 

650 
150 

1B50 yiik 

Lira Kr. -----
] ü:? EO 
i5 00 

135 00 

Lira Kr. 

12 19 

5 <rn 
ıo rn 

~farelin Trahıım mücadele ha8tane \'C diF-pan
serinin 19.ıO senesi ~layıı:; nihayetine kadar ihtiyn<'ı 
olan yukarıda yazılı üç kalem erzakın 15 gün mü<l· 
detle aç ık iksiltme,Te konulmuştur. Açık eksiltruc>nirı 
yapılacağı gün 23 ·Ağ'ustos 93H Çarşamba günü sa
:tt 10 d::ı. T rahom bastane~i l.ıinasında satın alına ko· 
misyonunda yapilacaktır. Eksiltmeye gircecklnin ~10 
7,5 ilk tPnıinat a',salarının ıual sandığına yatırına
ları \'e fazla m:ıhiınnt alıııak isteyenlı•rin her g-iirı 

hastaneye müracaatları ilan olunur. 
İl/14/lG/19 

- .. - --· _,....._.. ___ ·- -· .. 

Pekmt:'z __ J _!_ş 

Bal ı 45 
**'Gll 

Viiayet Daimi 
Encümeninden 

Kati ihale tarihinden malı 
mayıs 93!> son gününe ka

dar cizrn kazasında \'0 

dicle nehri üzerinde i:;lc
tilr.cek kayık hizmeti ar. 
tırnıa müddeti 18/8/9:i9 
gününe rastlhyaıı Cuma 
gfiııii IDU\'Ukk:ıt ihall'Si 
c.izı c k:ızası idare heyeti 
lıuzur1ında ve ayni günde 
saat 1 ~ de kati ihalesi 
~Iardiıı \•iliiyet makaınıu
da ynpılac:ıktır. bteklile
rin ihale saatına kadar 
7.) lira mııva~kat temiıınt. 
h'rilc lıiı likte Uizre k~!Z'l.

~mıa ' 'e\'a ~Iardin \'il:'t\ et . . 
makamına mürnca:ıt la rı 

ilim olunur. 

Daimi [ncümenin~en 
in~aat m:thalleı ine 'e 

N :.ıfia anLarlarına nakle
dilect·k alat. ede' at, mal
zcuıe mıklı açık eksiltme
ye ~ıkarılnııştır. İhale. İı 
28 8 U39 Salı günü . saat 
1~ <k Vilftyl!t maknnıın
tla yapılacaktır. btekli\c. 
rin 1:) Liraiık mu\'akkat 
teminat1:ırile Eııciimene 

l nıürat·aatlan il:ln olunur. 
16-18 21·24 

1 

• 



JDAREHANESİ 
Eakl Halkewi Blnaal H~ .. f Dair• - --·----

T eliJ'a.f Adr .. ı 
Mardinde "Ulus Sesi,, 

f 
Midyat Satın Alma Koıuisyo

nundan 
Cinai 

Kuru fasulya 
Hul~ar 
Nohut 
Kuru Üzüm 
Kuru sioğan 
Salça 
Kesme şeker 
Pirnç 
.Mercimek 
Sa<le y:ığ' 
Karpuz 
Tne üzüm 
Kırmızı biber 
Sirke 
Gaz 
Arpa 
Odun 
Kuru ot 

Miktarı 

8000 
8000 
1500 
2000 
8000 
1~00 
1000 
8000 
6000 
8000 

10200 
3GOO 

100 
360 

5000 
90000 

400000 
38000 

Ekalltme şekli 

Açık 

,, 
,, 
,, 

" ,, 
,, 
" Kapalı 

Açık 

" ,, 
,. 

,, 

" ,, 

Teminata ihale GUnU ----- -
90 00 4/0/U39 
~6 00 
7 88 

12 00 
HG 00 
~7 00 
30 00 
l~G 00 
27 00 

510 00 
l:J 30 
1 i} 50 
7 50 
7 f)O 

D:3 75 
2:fü ~!) 

:300 00 
85 50 

" 
" 
:ı 

" 

" ., 
" ,, 
,. 

" 
" ,. 

Midyat kıtaatınıo bir SPnelik ihtiyacı i~·in n1karıda cins ve nıikt<ırı y:ızılı 
iaşe ma<l<leleri hizalarında yazılı ~ekil vr~ tarihlerde eksiltmeye koııulmu~tur. 
isteklilerin şartları görmek iizere iş sa:ıtlarırıda huluııduk l:.ırı ~ · erlerin f'atm ~ıl
ma koınisyonJarına ve ekı-;iltnıP~'t> gin'cı>klnin ynılı bulundukları ttııııinatlarile 
mezkur güu ve E:ıaatta ah1y satırı alnıa konıi~yorınna ı.ııiir:waatları il:lrı olıırıur. 

1.ı/10/19/-.!.-2 

Mar~in Satınalma hmisyonun~an 
1 - Mardindeki Ild. Tb. senelik ihtiyacı lıulunan aşağıda cinf:., nıil.:t:ır uıulııım. 

1ııen l.ıadellerile münakasa günlerini gösterir ve şc·klini gösterir c·Ptvc·ld<' ~ :ııılı l t 
k:ılem erzak scıtınalınacaktır. 

~ - Bu erzak münakasalarına girC'<'t!klPrin gfistrrilen nım :1kk:ıt tc nıinatl:ırıııı Y<' 

~490 Sayılı kanuııurı isteklerine göre bildirİl('ll giinler "e ~aatl:ır<la Manlirıdt• C'. 
lld. KomutanJık binasında toplanacak Satrnalnıa konıisyoınına lıizrnt ırıiir:ıenat-
Jarı ilan olunur. lü 18 ~1 - :?4 

ihale tarihi Münakasa ~ekli :Miktarı .M uh:rnı mcrıı 
ve ırilnl Kilo Bedeli Cinsi 

4/U/ü39 l'aza.rtesi Açık ~4000 1680 Lira Hııl;!:ur 4;9 /D3D 
" " 12000 2400 ,, Pirinı;, 

4/9/D3ü 
" ,, ~4000 ~880 

" 
J.p . Fasulya. 

4/9/9j9 ,, 
ıı ~4000 1 ~()() 

" N.,>hıı t 
5/9/939 Sah 

" 6000 421> :" MerciinıPk 

" 
,, 8400 2040 ,, ŞekPr " ,, 

" ,, 4200 2100 )1 8abıın ,, 
" " GOOO GOO ,, K tı ru iiz ii ııı ü/9/939 Ç:ırşamba. 

" 
4800 1440 ,, Salc;a ,, ,, ,, 4800 2-tflO ,, z 1 >aııes i 

" 
,, ,. GOOO üıiOO ,, Kuru . urran 

!'"> 

v lUI ırt: <dl ©\Ş g 

Kızılay, Yurtta ölüm ve Şefkatın 
Arasına Kanad Gerer. 

Umami Ne~riyat ve Yazı i,Ieri 
Direktörü 

M. Siret Bavar 
Baı;ıldıG-ı ver: (ULUSSEsl) nasınıe.-İ . -

YURTDAS! 
Ol 

una 

1 enbü-

• 
1 rdbor-

ud • 
+ '** 

,,,,,, -- ....... 

Yurdun en uzak köşesindek i Yok8tıl Yav· 
ruların sağlığına eri~ehflmek için Yılda bir 
Lira verip Çocuk Esn·<.,.eıne Kurumuna Ü\'e 

o ~ 

lc0Al~al~ım~.~~z.~~~~--•ltl:ili1m1ım1 ............ ..,I 

· t da s! 

v· 
DEM • 

!!} 

UZ ·ABRİ· 
YAPTIGfMIZ 

YOLLAR 
Hep ulusun biriktirme gücüne 

dayanır. 


