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Kurulat yılı ı AIU•t• ası 
. L2!S z& ı . ıum 

lngiliz Baş ve kili ITürkiye ile Suriye arasın-
Türt oazefecileri rı i ~a~ul etti daki arazi meselesi 

Cemberlayın dediki: Türkiye çok ı 
kuvvetiidir 

Pek yakında hallediliyor 
Ankara 9 Radvo: 

Cun1huriyt·t g c:l;e
tesinin Londr~d~n 

Ankara 10 R<idyo -

Fransa Hariciye Nazın 

' Bone, hariciye encilme-
. . . ') h k 1 nmde ı::;ıyaı:;ı nı esaı a ·-

kında beyanatta bulun
mu~tur. 

aldığı husu!')i bir ' rf)W:~~~ 
haherde, lngiliz Bnş1 ~'?~~ 
Vt kili Çt:nıber layin 
Londraya giden 
Türk g~ızetecileri 
ni kabul ederek ken
dilerile g~lyet san1İ 
ıni ha sbı ha ilerde 
bulunarak deıı1iştir
ki: 

((lngiliz Türk an
laşın~sındn n herkes 
n1en1nundur. Tür
kiye kuvvt>tlidir ve 

Bone, Türkiye ile Fran
sa. arasında yapılan ınü-

7..akerelcrin iki mühim ~sas 
üzerinde cereyan ettiJtini, 
biri Tilkiye - Suriye arazi 

1 nıc~ele::'ini, di~ri de TUrk-
1 Fr:msız karşılıklı granti~ini 

teşki l ettiği söylemiştir. 

Bu iki nıt'$Plenin pek 

B b 1 . vakında. ballf"dilece~ini J 
:ı · enı er a ' ın · 
) Ç ) ı söyleyen Ha:i~iye ~azırı j 

bizi nıl e her:-ı bcr sul- Fra n~ı:- - lngılız an!aşma: 1 
~ına lm çember sıyaseti 

hu n1ubafoza ede- demenin baksızlı~ını teb&· 
c ~ ktir.» rüz ettirmiştir. 

Çinlilerle y pılan 836 
mühim müsademede 

Japonoar 511a8911 öDü ve bir 
çok yaırcaDo verrdDDer 

Anknr:-ı 9 R<Hlyo: 1 

Ma y13 ayı içinde 
Çinliler ile J t pon 
lar ar<lsında 836 nıü· 
hiın çarp1ş .1ıa o!~ 
muş ve bu ç~ı rpış

tııa la rda J 1ponlar 
51891 ö'ü, 15 7 tüfek, 
70,000 fı~ek, 4~60 t>s ·r 
Verıniş!erdir. Ayn. 
c·, Çınlıler t.ır~ fan . 

dan 82 oton1obil tah 
rib ectilnıitti~. _ 

Japon Askerleri 

.. ' 

Romanya Hariciye 
Namı 

· Bu gün Istanbu
· la geliyor 

Ankara 10 Radvo: . ., 
·Romanya Hariciye 
Nazırı Bav Gaf en-., 

ko dü_n akşam Bük
reşten ayrılmıştır. 

1 

Gafenkoya kalem 
rna hsus müdürü , 

--------, A1aıbuat Umum 

lort Hal'ıfaLS ı Müdürü, gazetrci-

Fransız Hariciye N azm 
Bay Bone 

l 1 ler re fakat etmek-

Türk - İngiliz an· 
tedi r. 

!aşmasını bizzat inı- Gafenko ve refi
za etınek üzre in- k;ısını hamil vapur 
giliz Hariciye Nazı- bugün saat ı' te 
rı Lo .. t Halifaksın Galata rıhtımına 
Ankara ya geleceği \ ınuvasalat edecek· 
sövlenn1ektedir. tir. . ., 

lnuiliz · Alman Ticareti 
Aok::l ra {) R~dyo: " Almanya aleyhine 

lnailiz · Brı ŞVtkili· bir kominiıon,·ücude ge. b , 

\ k ı tireceğimiz hakkındaki şa-' va ın ~a nıa rasın- . 
. yiahtr bır hayal maheuJu. 

da lngılterenin Al- 1 dur. 

n1an ticaretini tah- l Al •
1 

b" . . manya ı_ e . n., ır 

rıpedec ğış ı yala· f iktisadi rekaheteunedi 

r~ h .•.kkınJa ~t' l11İŞ- · .. bir silah yar~Ş~~a :: glrüiek .: 
t ı r . k ı: ' .. · nlyye1inde <fetmz. "')· ~ ~ · 

İliğer ~abef luimii ~iÇ sayf ecle 
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C. H. Paril•lalıı baıartl•p bll~k itler: 

Yurdun imar işleri 
Bir sinemada çıtan 

.~..::.-:::...;..ıı::..:;, __ __;ıı-ı:,,..:o..~..:ı....--.ııı~----!--L 

yanğından 
. 70 kişi öldü 

Yıırtlun yapı ettıetinden binalarda mimari 
uslO p ve birliğin tanzim ve tesisi, inşaatta 
fen ve san'at ve fasarruf kaidelerine riayet 
ederek güzellik ve sağlamlık ve ucuzluk ; 
temtni ve şehircilik noktasından şehir \'e 
kasabaların imar işleri: 

Sovyet Ermenıstanında 150 de ycilra· 
, karğaşaltk mı çıkaracaklar 

1 
d 

an ı 
-Dünden Artan -

Usmanlı saltanatını a
ciz ve ihmal ile yıkıldığı 

güne kadar modrn şehir

cilik mefhumu Türk t<ıp

raklarında yer almıştır. 

Cuınhuı iyetle heı aLer 
doğan \ 'C onun yaratıcı 

\'U iok.il4pçı kaynakların · 

dao ~ız atan modern J'Ur
kiye şehirciliğinin yurdun 
ht!r köşesine kadar yapı
lan "'e teknik esaslarını 
yapmak ,.e şehirlerin te
kiwülünü t~min etnı<:k 
gayesile 1935 yılmcia N.l
fi;} Vekil~ti Yf!Pl iş;eri 

. ı;erçevesi içinde alınan ya
pH'ılık ve şehircilik büro 
ları her gün daha müte
kimil bir şekilde ilerliye
rek teşekkiiliin ımana~ını 
temin etmktedir. Ebedi 
Şef (şehircilik işl~rimle de 
teknik ve pl!inlı esa~ldr 
dabiljnde çalı~mak lazıoı 

dır.) Dem!şti Bu suretle 
belediyeleri tür.Ji uir su 
re!-t!t ~y?mlatmak ve kı
la vüzlatınak için direktif
in 'vermişti. Devlet pıo~-· 
ramırıda yer alan lıu e
mir Nafia <'•rııiasının b11 

1 

yoldaki ı;ayretioi bir kat ' 
daha arttırmıştır. Bu gaye 
i~in çalı~an yapı işleri şe
hircilik bürosu da 935 ten 
1937 mali yılına kadar 
Belediyeler tarafında ten
zim edilmiş 63 ı;whir "~ 
ka:-sabanın 48320 hektarlık 
planlarını tcstik etmiş tu 
luuıııaRtadır. Her sc·ne da 
ha \'erimli olarak ç:ılı~:ırı 

bu büro diğrr taraft:1n 9:35 
yılından itibaren 937 t:ı

rihine kati r bPlediyP.lnin 
nıütehas:-ıshı ra ya pıırd ğı 
20 adet imar p13nım tt· 
tkik ve testik etmiş ve ~ l 
adc<.l imar plaıunı da bi 
ızat tcııızirn t•tuıiştir. Ceaıaıı 

uıesahaisathiyesi 18684 he
ktara baliğ olınaktadır. 
IIiıl!lha lle_uilebilir ki bil 
Wrı Tür kiye bir iu~aat ' 'e 
imam t faaliyet_i i-:;n<ledir. 
Bu inşaat faaliyetiuiıı ne-
ticeleri de lıer sene yurdun 
muhtelif köşelerinde 1110 . 

dera binalar l'iikselmek 
ve ~l'hir<:ilik noktasından 

şehirler ve ka:)abalar tan
zim edilmiş ve edilmekte 
b•lunmuş olarak sonunda 
memur. miircffl-h ve mo. 
dem bir Türkiye doğmak 
ta olduğunu tebarüz et. 
tirrnektedir. 

Şimdi de Totaliter devietlerle 
bir]eşiyorJarmış 

~lt · ksiko [A. A.] -
z ~ıgqtepee'de bir si
nenıada filinı göstt'
rilirken şit<letli bir 
yrı ngın çıkmış ve 

Şaın [Husu~i] -
Tot}l liter de\'ltt lt>r, 
günden güne kuv 
vet buL-ln dt'l1101,relt 

Jevl ..... tl~r ctpbesİlle 
~O\' yet Ru..;y.nıııı <le. 
iltihak etınek üzrt> 
olduğunu gö eıf"k 
Rusya dahilinde ött 

<len beri a vrı k la o'dır 
"' 

· cnak İstedikleri n1a 

lu ın züınrel~ri ar
tık fili hart>kete ge 
çirmeğe teşebbüs 

etn1işlerdir. l'ota-. 
J iter devletler bu 
n1aksatlarına var
ınak için bilhassa 
T~şrıaklan alet ede 
rek bunları ele al 
nıış bulunmakta -
dırlar. 

Surive<le de kuv-

vetli dem:1 oları hu· ateş süreli:> bütün 
lu11<luğu anl c-ı şılan köye yayılınıştır. 

Alnl~n propağ'an- Bir çok bina ve bu 
da teşkilatı, Sov- ~ nıda ~lek~ik '? nın 
yt·t Ernıen ista nı ' en hüvük Şf>ker f cı b· 

i ç İ ı J e k, ı d"r; ı ş ı lı k \ . k · - d b ·, r 
1
• 

ö rt ·nıann ~n 

çık:ırnı ~ı~. ~z 1 
t' ~ yanı111ştı. Şin1diye 

Surıyt', Fılıstın, Luh kadar 40 kişi ölü ve 
uan ve 13 ı1kanlar- h' k l d 

ırço yar ı vct r ır. 
da ki T: ş ·ı n k t c ş k-
k ü ilerini bir kıs1111 Ateş. garip bir te
bryaz Ruslarla bir- s~düf eseri olarak, 
le ştirerek şin1diden filin1de bir suika~d 
fili harekete gtç- neticsin<le çıkan 

r11iş bulunnıakta . yangın gösterilirk-
dır. en çıknutır. 

Urifa 
Belediye İntihabatı 

----·----~------------------------------ -------------------· Urfa ( Hususi ) - zanmış doğru ve temiz 
Kanuna uyğun görül- iş görmesile münevver 
meyen muameleden do muhitine kendini sev
layı şurayı devletçe fesb dirmiştir. ffforınalı Nazım · Irakta intihabat 

.. öldü 
1 Büyük bir sükunet içinde devam 

..Şair Filorinalı Na- 1 

ediyor 

zın1 t('davi altın<ln ' BağdClt f'A. A] -
bulunduğu l!)tnn- intihabat büyük bir 
bul Gül hane H, s- sükun içinde devdnl . 
Miesinde vefat et- ve Nuri Pe:ış~ kt-tbi 
miŞtir. nesine ged iş bir tk-

·f.P , seriyet ten1in et- ı 

uİıı Subayların m~~~~~i~ . zırlar Vt'· 

·vlenme ya,lau ; ni?en iı~tıh .. b e<liı . 
·rn Y 1 n1ışlerdır. 

ilklisi ur11un1i heı 1 

-------------------ve tinde subayJ;ırın 1 j~si ile nıilli ıııütic-
_.~vlepme ya şları haki faa teklifleri pr.oje
kınÜki kanun pro- l si ~rüşükcektır, 

Irak Baş\·ekıli 

Nuri Sait Paşa 

edilen Urfa Belediye • 
intihabı yeniden yapıl. Ulus Sesi ...... Asırb~ 
maktadır. tarihi olan Urla Bele-

Umumi yollar ÜLe- ı diyesi eski deYirle~de 
rinde asılan defterleri şahıslara mahsus bıreı· 
halk büyük bir alAka malikan.~ idi. Hiç b~r 
ile tetkik etmektedir. eser gosteremeılerdı . 

Urfanın inkıltıp ve 
imar kabiliydlerinin 

durmadan yürüdüğü her 
alunda kendini g<Jster
mektedir. ~on teşeb

büslerden filiy at saha· 
sına giren memleket su 
işleri de başarılmak tiz-

i redir. 
Eski Releri iye Reisi 

, Omerin tekrar seçile-
1 ceği kuvvetle sö~ !eni

yor. Çünkü: Eski Reis 
r önıer ; Büyüklerimizin 
, )'ük~ek iıimaduıı ka-

Cumhuriyet devrindeki 
Belediyeler milli ve me· 
deni bir müessese ha
linde eserlt-rile yer yer 
ilerlemektedir. 

Onun için böyl4' bir 
meml~ket işlerinin ba
şına getirilecek ve bal. 
ka hizmet edeceklerin 
ehliyet ve kabiliyetleri 
üzerinde geı ek htik ü
met gerekse halkın 
emniyet ,;e bessasiyet
le durmaları çok ye
rindedir. 
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:n EKoNonı 1 Ti I] Bir Haftalık Radyo .Proğramı 11 
4 ~e~rimizıle l©-6.;S9 Camart..ı Spor servi•i ~ 

güntOk 

iş Borsaları 
açılacak 

İş dairesi reislig",.i . ' 
ış kanununa göre 
llıenılekt>tİn n1uh
telif nııntakalann 
d . 

a ış hors;ıla rı < ç 
l"llak '<.'İ ı t.t tkiklt'r 
\'·ı k ~' Ptarnrn tadır. iş 

borsa lan, iş tnües
s:sel~rine işçi \'e iş
~ılere de ış bul nak 
~Çin kurul.-c '"d~nr 
ış dcıiresi, bu n1ak 
S\tl1, nrnuıui n1ü 
f tttiş'eri vasıtası le 
Mersint Adana, is 
tanbu1, Bursa, ız 
n1ir gihi sn ncı yi nler
kezlerinde iş nıües· 
~~lerinin işçi ve iş 
•htiyrı çlH nnı, işçi
lerin vHzivetini ttt
kik cttir~1iştir. iş 
?orsalaı ının bu yıl 
•Çinde İstanbul, A
dana, Borsa ve iz-
•nirde açıln1alar1 
nıuvaffak görül -
llı~ştür. 

13,30 Proo-ra.m n 

13,35 Türk mtizigi - Pi 

14~00 Meııılekf-t saat a 
yarı, :ıjarıs ve meteoroloji 
haberleri 

14,10, 15.80 Müzik Karışık 
Hafif müzik - Pi 

18 30 l'roİi'ram , ,.. 
18,35 .Müıik Neşeli plak

lar 
lS,45 Müzik Küçük Or· 

ket5tra - .Ş~f.: Necip Aş 
kın 

19. 15 Tüı k m üzigi Fıasıl 
he~·eti - Cdal Tokses 
ve Tahı-in Karakuş 

20,00 Memleket saat a
y:ırı, ajaus ve meteoroloji 
habPrleri 

20,10 Nt>şeli pJakJar-R. 
20, 15 Türk ınüzi~i Se~il 

111iş beste semai \'e saz 
eserleri 

20.50 Konuşma Dıı po
litikıt h:ıcli-ıt>lf'ri 

21.05 Tt•ıııı'İI Zor nikalı 
-- Molit·rıkn tercüme 

22,00 lfoft:ılık po~ra ku-
1 u:-11 Ecıı• bi dilinle 

2:?,30 ~lüzik Dans müzi
gi - PI 

2a,oo tion ajans, ha
bf.rlt!ri, ~iraat, esham tah
vilat, kanboyo - nukut 
bor:-ae.ı fiat • 

2:1,20 Milı.ik Cazband 
- Pi 

28,55,24 Y armki PrC'ğ-

rarıı. 

tt/8 / 939 Pazar 

12,30 Proğram 
12,35 Türk ınUıiki Kla-

22,00 Müzik Şan R· sitalı 
B;.ıyan Olga Somo:ri ta
rafın<ian 

22,25 Miizik Caıband 

- Pi 
22,45,23 Son ajans ha

berleri ve yarmki proğ
raın. 

12,30 Proğram 

12,:~5 Türk müziği-Pi. 
13,00 ~fomleket saat aya-l 

rı, :1jarı& ve meteoroloji 
habt·rlni. 

13, 15 14 .Müzik (Karışık 
pı:o~ram - Pi. ) 

19,00 Pı o~raıe 
19,05 ~ üzik ( ır U ver

tilr-Pl. ) 
19, t 5 Türk müziği (Fa· 

ııl bt·y'eti ~ 
20.00 Memleket saat a

yarı, :ıj· ıııs ve .. nıeteoroloji 
h;thnlni. 

20, 15 Nl•ş'.-li plAklar 
20,20 Tilrk lllÜZii\ (~a

ttın küme okuy.ucuları) 

21,00 Konuşma (Dokto· 
run saatı) 

21,15 Müzik (Büyük bir 
virtüozun plakları) 

21,45 llusikt konuşmasa 
(Milli musikilere dair 14 
konuşma-Hali Esedii Yö
netgen) 

2::!,00 Müzik (Küçük or
kestr~- şef: Necik Aşkın) 

23,00 Son ajans haber
leri, Ziraat, E:;ham tahvi
lat, kambiyo-nukut bor
sa~• (fiya) 

I• 

20,20 Tilrk müziği ( kla
sik pro~ram) 

2'1,00 K'Onuşma 
-PİYASA-

21, 15 Müzik ( Radyo or-
k f P tu ) Bu&-ô:n.· 1 2 1 nO "f"Rtrası . ş~ rat tor s 1 1 
22.15 Müz.ikli konuş.ma ..:ı\rpa ~-- 2 I!. 40 

(H<llil Heuit Yönetken ta Un (Bir çuval) 580 ı---
rafından Schubert H.) Darı -~ 50 
22,~)0 Son ajans haber- ~ohut 6 -1-

lni, ziraat, esham, tab\·i liercimek 3 
1 · k b ı P.ı'rı·uç 25- -at, kambıyo. nu ut orsa-, _ 
&J, fiynt. Sade Y~ 90 --

23,20 Müzik (Cazbant pl) · Tere yağ-ı .-.- -- --

23,5:> . 24 -~ey tin ya~ı _!O_ . .....-J • 

Yün 40 Y:arluki proğrarn _ _ - --1--

Veri 40 
1

, _ 

14-6-959 Çartamba 

12,30 Proğram. 

ı:>,85 Türk müziki Pi. 
13:00 Memlt>ket saat aya

ra, aj;ms ve meteoroloıi 

haberleri. 
13, 15 . 14 Müzik (karışık 

proğram • Pl.) 
19,00 Ereğram. 
19,05 Müzik (Soli · Pl.) 
19, 15 Ttttk wazi,Ai ~Fasıl 

h~yeti} 

20,00 Memleket saat aya 
rı, ajans ve meteoroloji ha-
berleri 

20,lf> Neşeli plaklar - R. 
20,20 Tilrk müzi~i (mUş

wrek ve eolo teganni) 

21,00 Konuşma. 
!! ı, 15 M Uıik ( operetler 

Rl.) · 
21,45 Haftalık poata ku

tusu. 
22,00 Müıik ( küçük or

kestra - şef Necip Aşkın ) 

Badem 20 __ 

~adem içi ~-
Ce,·iz ' 

------·~--
Ce,·iz içi 
)lahlep ---=------ --Mazi 19 
Ktswe ~eker Sö 
Toz şeker 31 

-K-.a··-b-v~e------·ııs ---__ __......._ __ ~ -
~aLun ~2 
-----·~ -
\'av 350 
ı~;ru üıüm_2o _ 
-----

Pekmez 15 ---Hal 1 50 

Çocuk 
Çocuk Esirgeme 

Kurumu Genel mer

kezi tarafından çı

karılmakta o 1 an 
(Çocuk) adlı dergi
nin (136) Sayısı çık ... . 
nııştır. 

............__ sik pruğraın 
~-------·ı: 13,00 .Mt'lııleket saat a

ı 

~3,20 Mil.dk (Cazbant -
PLi) 
23,55-24 Ymınki Po

ro!!rauı. 

23~00 Son ajans haberle
ri, ziraat, esham, tahvilit, 
kalnbiyo, uukut borsası 

(fiyat) Yurt yavrularının 
sağlık, sosya 1 ({ül

türtl durumlarının 
inkişafına hizmet Y~rınki 

F>ostaı~r 
11/6/939 P;ııar 

Yarın s . ıbah, sn
Ut 9 J k' a e ıspres tren 
Postası ge1ect·k, 10 
da Sıvur, ~tidvat, 
Ger,... ı· ı·ı C: "uş. t 1 , ·zr«: 
11 de Nusa \'hin. Di
r\th~ı kır, A nk :-11·µ. 

1
stanhu1 ve Aıuulo 
\l P<>~h• lan gide 
c kf ır. 

yam ;ıjanı ve meteorolC'ji 
tıauerleri 

13,15 ~lüıik KUçük Or
ke::ıtra - Şef: Nt!cip Aş 
kın 

13 • 8· 939 Salı 

23,80 Müzik (cazbant pi.) 
2:-J,55 - 24 Yarmki pro

ğram. 

12,80 Prorrranı. 15 
• 

6 • 
939 

Perte•be · eden bu kiymctli 
12,35 Tilrk mUıi~i. 12,30 Protram. , 

1 
dergiyi çocuklara 

14, 15, 14,30 Miiıik Dans 13,00 Memleket saat ay~ 12,35 Türk uıüzil.ri ki b .., çocu u ana ve a-nıüıigi - Pi rı ... jans ve meteoroloji 13,oO Memlektıt saat aya-
18,!30 P.ro~ram haberleri rı, ajans ve n.eteoroloji ba- ha la ra tevsi ye ede-
t 8,J5 MHıik şen oda mil- \ 13,15 Müzik (karışık pro. ı berJeri. • riz. 

ıii!i - İbrahim Ö1.gür \'C jrram · Pi.) 13,lf> . 14 Müzik (karışlk 
atr-. tıöcekleri 13,45 · 14 Konuı.ım~ {ka proğram . Pl.) ___ __, ____ ....,....,. 

19,00 Çoçuk s:ı;ıtı dııı ~aatı · Ev tıayatırıa ı 19,00 Proğram. 2 1,30 Müzikli koııuşma 
19,~5 Türk ıııüı.igi p3~ıl dair) 19,05 Müzik (Kabere pl.) (Ce\'at Memduh tarafından 

lıt>yeri HJ.00 Pro~rnnı. 19,15 Türk müziği ( Fasıl opera \ ' t' tekamülü (~onJ 
20,00 Mt•mleket Saat a- 1 10.05 ~!ih.ik ( ~telodiler) bt-yeti) pl:ıklarla ınirnller. 

y:ırı. ~jaıı~ nıet•·oroloji h:l- t~J' 15 Türk ıııüıi~i ( ka- 20.?0 Menıleket saat aya· ı 22,00 Miizik l kHQük or-
herleri rışık prof!'r: ı rn ) rı, ııJ ıuıs ve meteoroloji ha- kestra - ~ef Necip Aşkın) 

1 

20. ı o Nf-!şPli plcıklar-R. Hl, ıo Türk miiıiği (Aşık 1 tH'rlı•ri. 2!t00 Son ajans. haber-
20.15 Tüık nıüıigi Miiş pılplıiy:it, ~:l'l. ~:ıirierinden 20,15 N('şeli plaklar - H. 1 H·ri, 'l.İrnar. esham tahyil4t 

1 
trrrk YO ~olo t:ıganııi örnekleri 20,20 Türk mUzi~ kaııılıiyo · nukut borsası 

' 

21,uo Müzik Riya~wti 20,110 Memleket saat aya- 21,00 Konuşma ( ziraat : (fiyat ı / 
1 

Cumhur Bandosu - Şı f: 11 , :ıj.ı ı.s \'e uıeteoroloji ha saatı) 1 23.:W Müzik (eazkiant pJ.). 
1 lhsan Künçer berleri f 21,16 Müıik (neşeli plak- 1 2~1,55 • ~4 Yannk,i pro. 
' il,ijO Aaa4olu ajaa•~ 1 2Q11ij Netell plaklar · ~· ' !•tl ~ ~· 



MARDIN'DE JD AREH A NESl 
1.w ••1gey1 Blwl B-•' Oabe -- -T eltraf Ad.,..t 

Mardinoe "Ulus Sesi,. ULUS SESi 
Umami N-.rtyat •e Yaza 1'lerl 

Direktörii 

~f.. Sire: Barar 
8-oldıtı yer: (ULUS SESi) Baaımeri 

•••••••••••••••••••r•••••••t•••••••••::•:i:: =~ 
·~••&•••···········'·'••E••~·,······· • a 

Yakıtlar OirektörlUüün~en il y t d 1 ~! 
Vııkfa aid sllrur otelin- !:: Ü f a ş • :: 

de fevkanı 15-rn Nolu :: :~ 
odaJ:ınn kirası nı;ıznyede- :: KURDUGUMUZ FABRİ· 5: 
ye çıkarılmıştır .. hale gii- ~= KALAR VE YAPTIG-iMIZ :: nli olan 22 bazıraıı 039 :: •• 

• 1 

Perşembe giinü sa:ıt 13 :: ~= 
ıtedir. Taliplerin vakıflar ~= DEMİRYOLLAR :: 
idaresine gelmeleri ilan :: , · 
olunur. ~= Hep ulusun biriktirme gUcilne ~ 

8/10/12/ 1·1 :: dayanır. ; . 
ft• ·~ --------!5 Bu gücü arttırınak hep senin ;: 
•• •• 

YURTDA~! 

Türk Hava 
Kurumuna 
Vardım Et 

Midyatsatınalına !! elindedir ;; .. , ............... ~···········~················· B d b .. komisyonundan ................ ._............................. uyar ım en u-
t - Midyatpiya<leaıayı Türk Hava Kurumu 1 

için kapalı zarf usulilc il •• k b • d b 
26/llaıira•/B39 Paıartt:si 28 cı - TER T i p y u 1 r y ur o r ... 
gUnil yedi bin kilo sadt:: I 
alınacaktır. 1 
! - Beşbinaıııyuıı;,." I Büyük Piyangosu 
Uıerinden teminatı alına-

t~aktır. 

S - Taliplerin şartna

meleri görmek ve okumak 
üzere htr giln MidyRt sa
tınalwasın:l ve bn işe girt>
ctklerin de 24HO ~ayıl ı 

kanuna nazaran ay ııi gtiıı 
,·e saatta Midyat kouıi~

yonuna ımlracaatlaı ı il5.n 
olunur. 

~ nci l{eşide: 11 Hdzİ ran J 939 d~dir 

Büyük İkramiye: 40.000 Liradır . . . 

Bund~n haşk:ı: 1 :l.000. 12.000. 10 OO ı l lir:ılık 

ikrami~·eh~rlt· ( ~ıı.ııvO \'e 1 .O•lUJ liralık iki adl't mü· 
kfıfa t ,. :ırd ı r .. . 

Yı--rıi teı"ı ip cı•n tJı r bilet alarak i~tir:1.k ı• ı u~yi ih 
mal erıneyiııi~. Sil ıl e pi,\·;uı~orııın mesut w• hat:ıti

yarları a.rasıııa girmiş ol ur:'unuı. ... 

Savur icra me.nurluğundan 
&izi llevkH Cfn.l Miktarı Hududu 
Savur Deıaf Bu.u tarla Bir bt:kıar ŞarKan uıthıu~t lJini 8İli 

2870 )M 2 ~imaltn lıü..,ryn bini ali 
garht>n Çf'm cenubeu tarik 

Savur Arnıi cebel Sulu t!trla ( l ) Şark;Jn vakıf tarlası şi-
HE malen degirınen barkı gar-

berı mukaddema silleyll!an 
lıirıi abdulğ'aııi ve mehuıet 

•-: beyler cenuben tariki am. 

Mervemin alaca<Tından . dol:ı"ı vuk<lrıda hududu vazılı tar-
.,. ~ • oJ .,, 

lanın birer hissesi icra iflas kanunun 126 oci nı,Hldesinin birin-
ci fakresi mucibince Sa,·ur icra dairesinde 27/i/ 930 P"zartesi 
günü alafiranğcı saat 9da açık artlrına ·sun:tile satılacakt ı r· 
K;vrneti muharnnıenenin 100 75 ni do!durnıadığı t:ı kdirde nıad
deyi mezkürenin 3 nci fıkrası serahetine binaen ik inci satış 
8 / 8 /Q:39 S t lı gün Ü y İne a y n i n la ha 1 ve " y n i s ·,: t t c n ı c d i 1 e 
cckt ir· ~·lezkür nıaddenin ikinci fiknısı hü!< .. iiııt lt·\ fık:-ın: çı k 
a rta rn1a sartnanıesinin herkes tı1r~fınJ<ın oö· ültne~i .çi .. ui6/ . . ~ 

g:m tarihinden °R/6/fJ3fJ tarihine kadar açık bu!un" c aktır. l"a-
lip ola nlnrın 100 de yedi buçuk pt>y akçasını İcra dairesine ya· 
ıır1nak suretiJe nıüz~ yedeye iştirak cdebilec,:'k leri ilün oJunur. 

.... . ~ .. . .. 

cudur. 

T ü i k e \ · ı . ı • ~·· 
· efli tıı ıııesı kıl · -

dir. 
K~.\<lııOL. kava 

no7 ,.. ce l1 ~"i. ş : ş · 

şışt" şu:·uplc1 n ol· ı ta-

y:ın o ı r ev. Çocuk
suz hir \'Uva kadar 
tadsızdır. 

15u rrüzel anane 
~ 

rnizi yaşa ta lın1. 

Yuvnn1n S'l:=tdet ve varlı<rını do<ruran. . ö ö 

Aile <lüğıl nünü kuvvetl~ndiren çocu"uır 
Ç )cuğu sev. S.!vil nekten mahruın bikes 
yavrul;ırı da hatı da Ytlda bir lira ver 
Çocuk E.;irge:ııe Kuru ınunH üye ol . 

B~led iye 
Riyasetinden 
~{emlekPtin muhtelif 

yerlerinde boıulrrııış kal
dırım "e lflğıırıları inş:ı 
\ ' e tamir etmek tizere 
Bı-leıliyı-·ııirı gibtenJil1'i yı·r
lt·rde 15000 ıııl't re nı ur:ı b 
baıııda l\aldırıııı irışa 'e 
.aıııiratı 2570 ıııeı re uzun. 
lugumla. Hiğ'ım tamiratı 
ve inşaatı 3875 lira bede
li ke'iifle açık eksilmeye 
btrakıhnı9tır . 

Eksiltme 21/ 6/939 
Çar"aırıba günü saat ıı 
de Belt:ıdiyede yapılacak· 
tır. 

Mu"akk:ıt teminat 2?90 
lira G3 kuruştur. 

İ8teklilerin şartnıune 
,.e k•·sifnanıevi a-o .. rnıelC 

' ~ o 
\'P, fazla lzahat almak uze• 
re her gün ,.e ek~ilt.ırıeye 
girııll'k için rııuayyen güO 
,·e saatta Belediyeye ıntJ· 
racaatları ilan olunur. 

6/8/10/12 


