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~ahib ve Başmuharriri 
SİRET BAYA.il 

"emıeı.et mer afiıne ala yazııa.rıı 
sın1alarımız a::ıetır. 

Basılmayan yazıı:ır !?'eri / 
vniimez. 

-

- _ SİYASAL GÜNDELİK 
.. 

Tl:JRK GAZETESİ 

~ 8!'yı 1874 .. 

11 lkinciteşıin 19g9 
t 

Cumartesi 
Sayısı 2,5 Kuru,tur 

Günü geçmiş Nushalar 10 K . 

On üçüncü yıl 
Resmi illpların santimi 25, lıusust 
iııl.ularm .~eJimesi ( 4 ) kısruftur . 

Kuruluş yılı ı Atustos 927 
...... ... ı l 

l"ürk milleti, dün Büyük Atasının aziz ruhu 
önünde bir daha iğildi. 

MüDOô Ş~f On©ıri1lÜI 
Atatürkün kabrini ziyaretle muazzam bir 

Ankara 10 ( A. A. ) -
~bedi ~efiıı ölümünün 
l'ıl dönümü olan 10 Teş 
tlni sani günü bütün yurt
'tt, halkevler1mle, ınek
~plerde muazzam mateoı 
ilıtifalları yapılmıştır. 

Ankarada da büyük 

~tanın hatırası taziz edil
lrıişti r. 

Reisicümbur Milli Şef 
İsmet lıı öuü ve hükümet 
'rkani Ehedi Şıdin kabri 
~nünde huşu vakfesi yap
~ışlardır . 

Daire ve nı iic>gse!' e lcr

~eki bayraklar yarıya 
t!nd i rilııı iş, halk ta ibti
tam \'<tkfesi yapmıştır. 

İhtiram vakfesinden son
ta halk Atatürkii n kab
tini ıiyarr·t etıni.., , b(ı~ta 

~li Şer 'e hUkfırnet er· 

çelenk ek0ıydular 

kani Ebedi Şefin kabrine 

çelenkler koymuşlardır. Mat"din halkı 
Rei!icümhur İnönü , 

Atatürkün kahrini ziya

ret için Etno((rafya Mü-

Ebatlı Şif inin ölüm gününü tazimle yad etti 

zesine gelirken, başta, li·Hatlkev,imizde yapılan ihtifal çok 
Başvekil olduğu halde h . d 
vekiller tarafından kar- 1 azın ol u 
şılanmış, a.Skert bir kıta ı 
tarnfından selamlanmış , ı Dtin Ebedi Şef lılus- uytun bir intizam . içeri
tam saat dokmm beş ge- tafa Kemal At.atürkUn ölü· ~inde cereyan etmiştir. 
çe Atatürkün kabrine müniin birinci yıl dönü-

muciızam bir çelenk k.oy- nıü idi. Hu münast'betle 
muşiardır. yurdun her tar.A.fnıda ol

Milli Şef avdetinde 

l 
yine meraairule . u~urlan
nı ı::. tır. Halkevindeki me-. 
rasimrlen sonra, Cumhu-
riyet Halk Partisi idare 
bey'eti Atatilrkün kabr~Di 
1.iyı1r~t eder.ek çel~n~ler 
koymuştur. 

duğ'u gibi Mardinimizde
de onun kutsal hatıraları 
önünde tam bir iztir-Hp 
vecd ve heyocam içe
risinde coşan muazzam 
bir ıhtifal y.apılmıştır. 

Bu surf!tle Mardinli
lerde Aı~larrna karşı bor~
lu oldukları tazim ve .şük
ran hislerini bu v~sile ile 
birer kere daha tekrar 
etmişlerdir. 

f ransız lazırfar MacHsi 

Ve buouan maada 
din ~azeteruiı <le Atatür
ıke Ne onun kutsi hatı

ralarile eserlerine tabsia 
ettiği bir matem nüshası 

neşir etmiş, balkın bu 
samimi d uyğularına ter
cüman olınağa çalışmış

tır. 

Ankara 10 ( A. A. ) -

lı' ransada Nazırlar ~I ecfa~i 
Cunıhurreiı-i Lehru rı un ba ~ 
~anlı ğırıda toplanmış. baş 
Vekil Daladiye siyasi ve 

askeri ~aziyet bakkı.nda 

izahat vermiş, Cumhurre

isi hazırlanan bazı karar

ları imzalamıştır. 

Gaz~tf'miıin matem 
nüshasınd<.ıki en mühim 
yazıları da I!:dkevimi
zin Ifap eı lör neşriyatile 

,Jll\eınlekf'tin dört tarafına 

yn.yılnııştır. 

Kral Kar~un · tefürıflan 
.A.nkara ıo ( A. A. ) -

Bilkreş: Kral Karol lnt!i· 
liz Kralicıe gönderdi~i 'bir 
telgrafta Belçika ve Hol
landa hükümdarlann tek
liflerine arzu ve m·emnu
niyetini yazmış, Hitlerle 
l<'ransaya birer münasip 
telgraf göndermiştir. 

Alman Süvarileri 
Ankara 10 ( A. A.) -

lnğiliz l:>tihba.rat Nezareti 
.Hollanda hududuna yakın 
yerlerde Alıııan süvarile
ricıin görüldiiğüoü bildir
mekteciir. 

lünih Suikasdı 
Ankara 10 ( A. A. ) -

Alman Radyosu, .Münib 
Sui kastının faili olarak 
İngiltereyi itham etmekte 
ve 7 kişiuin öldüğünü 63 
kişinin de şaralandığıoı 

bildirmektedir. 

Garp Cephesinde 
Ankara 10 ( A. A. ) -

Fransadaki askeri maba
fil cephedeki faaliyetin 11man tayyareleiİ, Hollan~a ve Belçih 

~ududunda uçmağa ~asladllar 

Dün sabah tam saat 
dokuzu beş geçe Halke
vimizin salonunda topla. 
nan erk1n, ümera memur 
ve halkımıı.ın iştira~ile 

:yapılan ibtif ale Reis Aziz 
Uras tarafındAnJıalkı sus. 
ınağa davet eden kısa bir 
konuşma ile başlanın · , 

\·e O rtaokul Türkçe öğ'
retmeni Bay İsmail tara
fından Atatürkiin ulvi ba
tıra ve E:snlerini bir ke
re daha uıulıayyt·\t'lnde 

yaşatan çok v11ci1, nut
kun söylenmesi \ ' e Milli 
Şefimiz İtı.ınet lrıönOnün 
Türk lllilletine bitap eden 

----------ı teştid edildiğini, bu•un 

· Ankara 10 lA.A.) -

J\lman Tayvareleri , Hol

'-nda ve B~lçika budut
'1arını nazarı dikkat~ al
' '-ıyarak uçmağa baila
'"ışlardır. 

Fransız toprakları üıe 

rinde uçan Alman Tay. 

yareleri . gidiş ve dönü
şünde Hollanda ve Bel
çika topraklarım pilipn
va c~~dirler~ 

bey~noamesi okunmalı 

suretile nihayet \'eriluıİŞ· 
tir. 

Orta v~ 1lk mekteple
rimizde yapılan ihtjf:ıl 

merasiuılni bu .ı;uilli .uıa. 

temimiiliı beyec&Dlaruaı .. 

~emlıerlayn ~asta 
Ankara 10 (A.A.) .

lngiliı &şvekili Çf)mbn
layn diin gPceyi daha iyi 
geçirmiştir. Sıhht vllzi
yeti iyidir. Yar~lo.ta ya
tiyor:-:a da hükfiuıet işle 

ıile meşğul ol~tadır. 

Fransız mevkilerine bir 
taarruz mu, yoksa bir ı al
datmaclım ibaretrui oldu
ğunu tetkik etmektedir
ler. 

Ulus Sesi,
1 

aziz. okayD)t· 
larımn şeter bayramım 

1 iudular~, 



Sayfa 2 

1
1 
Belediye 

------~------------~ 
14,30 Müzik Riy:ıseti 

Ciimhur Bandosu - Şef: 

lhgan Künçer 
15,15,15,30 Milıik Dans 

müıigi 

18,00 Proğram 
. 18,05 Memleket saat a
yarı, ajans ve meteoroloji 
haberleri 

18: ·25 Müzik Radyo caz 
Orkebtrası 

19,00 Tiirk miizigi Geçit 
konseri 14 okuyucu !'ıra 

ile 
~0,00 Konuşıııa 

~o, 15 Tiirk nıüıi~i Ka 
rısık r>roirr:ırn •• I""' 

21,00 !\lüzik Küvük Or 
kr.stra - ş, f: Xı·cip A 
km 
~~,00 Jf emltk"t $ a :ı t 

A ~· :ı r ı Aja11s \'t• Zirnat 
h~ıuı>rh~ri 

~2.15 Koıııı~nıa Ecnı·hi 
dillerde 
22,45 .\Iüzik Cazb:ınd PJ 
"3 ";; -J•J 30 ''arınki 
w ' ""V' _.v, ı 

proğra m VI' kH panış 

Riyasetinden: 
1 - Belf.diyenin mev. 

cut cJektirik santıralına 

120 il3 130 beygir ve 
11 O kilovat t:.tkHtta hir 
di1 ..... ı elt·ktirik gruhunun 
tesi:s ,.e ilavf•si 2490 ~a

yılı :ıı ttırınn, f'ksiltme ve 
ihalP kaııuııu mucibince 
{1~061' lira (50) kuruş 

hı·ılı>li kt·:;.ifltı ve k:ıpalı 

z:ırf u~11 ı ilP i"inci dt fa 

ohrak l-siltıııeyr koııııl
muştur. 

2 - Ek--iltme ~5/11/39 
Curnarırı-;i giiuii s;ı:.ı.r. 10 
da Bt·lı:di~· e d:1i1Pıı.iııdc 

rnplana<':ık !~Pl diyt> en
ciiııll'nİ t.uarıııdan yapı

];ıcaknr. 

3 - Ihı i,. f' girnwk is
teytm lrr (904) lira (6 t) 
kuruş mu \'akkat teminat
la kanunun tayin t>ttiğ"i 

"'e Ş>ırtnaıııede yazılı ve
sikaları ayrı i gti n flaat 
dokuza k:ı<lar belediye 
rd:;liğine verilmeleri rn.ıım
dır. 

4 - İstekliler; eksiltme 

Nusaybin Mal 
Müdüriügünden 

Eksiltnwve konan i~: şartnameı:i ve projeleri 

1 _ .Mardin vilfıyrti Nu Mardin Belediyesinde gö 

1. k sı b'"'·fı et 
1 

rt>cekleri ~ibi para:;ız ola· sav 1111 ·:tza u ... m . . •A • 

k • x- • t ol p ı rak surctlerını de aıabı-
onaf"ı ınşaa ı u mu- . 

Jıammen keşif bNieli 63843 hrlt:'r, 
lira 87 kuru~tur. ö :--- İhale giinü saat 

2 _ 10000 linı:-.ı bu Re dokuzdan . oıırn gt lı CPk 
n" bücçe::;inı..Aen verilect-k tPkliflPr po;-;ıa ~t:çikuıt-~i 
nıabaclı 9-!0 biitçesinden olsa dahi ~agul edilmez. 
tediye euılecekqr. 31/3/7 /11 
a - Esiltmf'ye 27 /1 t / 
~30 t:ıribine ıniisadif Pa 

~nrtt>•i sunü saat 15 ta Tapu d a1resinden 
Nusaybin kazası mal nıii 

dürlügüııdr- yapılacah ı . Şih ıııı>rnd sait vrr~seleri 
4 - İ:-;trklilerin lıu i~e tarafından tı>:5cili istenilen 

ait evrak :ve ~artuaıneyi 1 kara~ık kövünde vaki blr 
Nusaybin nıal mtıdUrlti-: .· . •. . • .. a' ,1 a· N r· kıta susuz t.nlanın kaydı 
gun en ve .ı ar ın . a ıa .. . . . . 
oıüdürliigünde görebilirler. uıt·rındf" 14 ln/33 l tan· 

f) - ~ksiltmeye girrbil- b\ııUt\ kt>fulcte kHr-'i tutul 
mek için 4788 llra 29 ku- muştur işarl'ti veı ilmiş ise-
ruşluk teminat vermesi ve de nıt>ıkür kefaletin neye 
eksiltme yapılac:ığı günden karşı b .nıg·i daireden ve· 'ı 
en az g gün evvel _ellerin- rildig-ine dftif l ilyııta İ~~· 
ğp Qulupan \·e~lkalarl~ bat görülemeıniştir ka.yıtte 
birlikte Mardin '·ilayctine mezkür kefaletin konul .. 
müracaat ederek hu işe maRından alaka<laranı kim 
ruapsus olnıak vesi~;ı al- ise bu bapdaki hakkı te· 
maları ve bu vesikayı ib- nlin ediluıek ve ta~ in olu· 
raı etmeleri şarttır. nan müddet zarfında mU-

6 - lstt-kli!erin teklif racaat edilmedigi takdirde 
mek1upları S Upcti mnrlde ket•ıılt>m yt·kun ad olınuş 
dt• yaiılı müıl<letterı bir ve ~aıet~ııiu çıktığı günün 
sant t~veline kadar mal mü fcrda-sıud:ı.n itibartn üç ay 
<lürlügüne makbıız uıuka. müddPt tayin ~dilmiş ol
bilirıJe \'ermelt'ri lazımdır. Juğundan hu müddet z:ır
Postada olcrn gecikllll'ler fırıda tapu s cil uıuhafizli-

kabul edilmez. ğiııe müracaat eylcmderi 
11-16·18-2Q il'n ohnı'ılf· 

Vilayet Veterintr 
Müdürlügünden 

Kızıltepe Nurnybin ve 
Cizre sifat istasyonları 

için 2400 kılo yulafla 4500 
kilo kuru ot :ıJınacaktır. 

Yulafın kilosunun muham
men kiymeıi 4 kuruş ku· 
rn otun kilosu 5 buçuk 
kııruştıır. ltıalesi ~1/ t 1/ 
9::i9 Sah günü icra edile· 
cı·ginden mezkür günde 
taliplerin yüzde yedi tıu

çuk tt>ıninat mektuplariyle 
daimi encümene, yulaf \'e 
otuu şartnamesini gönııek 
istı·yı•ı ı lniıı de her gün 
vı•t•·riııt·r nıüdiirliigiiııe 

nJüracaat etmelni ilan 
olunur. 7/11 

Mardin Vakıflar 
dairerinden 

1 - Vakfa ait sürur o 
telinin tamiratı ( 1 ı 53 li 
ra ( 44) k urıış hedPli kH· 
şifle açık eksiltmeye ko· 
nulmuştur. 

2 - Eksiltme 23 Teşri
nisani 939 Perşrmue gü
nii ımat on da büktlmet 
k oııağındaki Vakıflar id a 
resinde toplanacak olan 
komsiyon tarafından ya
pılabaktır. 

3 - İlk teminat parası 
(85J lin1dır. Taliplerin şart 
nameyi ögrenmek üzra 
gelnıf'leri w~ 2490 Nolu 
kanunun gösterdi~i vesai
ki ve ilk teminat makbuz. 
larını hamil ,.e fenni eh 
liy .. ti haiz olan taliplt"rİD 
muayyen gün ve saatta 
Vakıflar idare~ind,.. hazır 

bulunmaları ilan olunur. 
s.ıı 16 20 

!ayı 1374 

Birinci Umumi 
Müfettişlikten 

1 - İstekli ç1knıadığın
rlan SaRon bölgesindeki 
karakollar arasında çeki· 
lecek telefon bn t lan için 
yüzde beşi ( 7 - 8 ) metre, 
treri kalanı (6) metre uınn· 
luğunda tepe muhitleri 
( O - 40 ) ve diger muhit
leri ( O - 40 - O.fiO met.re 
olmak üıere (5800) adE't. 
kavak \'Cua mesc an-acın-.., • h 

dan ın:ımul direk 6/11/ 
939 dan itib:ırı·n on br.ş 
gtin müddetle kapalı 

zarf ugnli ile ek. iltıneye 
koııulmııştur. 

2 - Hıı ılireklurin [9;)0] 
adeıli B·ıyk~ın. (2350) :ıde
di ~Iutki, (1500] adedi Kuz. 
luk \'(> ( 1000) adedi \:iason 
kazaları dahilinde gö5teri
lecrk yı>rlerd~ tt>slim alı· 
nac:ıktır. 

3 ....... Oirf'lderin biıinci 

kan•ıııd:ııı Ni.:ı'.l.n ayı on he 
şi arasında. khıildikleri res
mi vesaikle isbat edilecek-

tir. 
4 - Direklerin tabılljt 

olunan bedeli (21350) lİ~ 
olup, muvakkat teınillJ 
[1601.25] liradır. 

5 - Mukavele proJ 
ek8iltuıe ve fenni ~artıı 
mc:ü Diyarbakırda • :Nıı(: 
ıniiş:ıvirJiginden par:ı= 

alınabilir. kı 

6 - !hale :?2/lkinci t te 
rin/939 Perşembe gU~ li 
saat onda Nafia müşa'v bi 
ligi odasında müteşc~~ 
komisyonca yapılacaktır 
7 - İsteklilerin 2490 · ~ıi 

yılı kanuna uy~un oıar~ du 
hazırla·yacakları teklif tJ1 tni 
tuplarııiı teminat mekttıb iti 
veya makbuzu ve ticll ,1 
odası vesikasile birlikte 

1 

at dokuza kadar komist 
rivasetine vereceklerid 
P~sr ada olan geçikmrJ 
kabul edilmez. 

9.11.16.1~ 

Mardin Vilayet Defter~arlı~ın~an ıa 

la 

verginin 
matrahı 

sanatı Lira K. --Adı ve soy :ı.dı 

tıyu k.t.le Berl.ıor 16 u5 

K&zanç 
Vergisi buhran yektln 
Lira K. Ura K. Lira K. 

5 79 1 16 6 tı5 

Seneıi 

939 

Mahalh ikameti meçhul bulunduğundan teblitat 
ragına imkftn bulmımayan llya:.; kalonun namına ııı' 
ruh 695 kuruş vergiye gazetenin il3nmi takib eıl 
gliııden itiUaren 30 gün zarfında itiraz cdilebilecegi i 
nen tebliğ oluuur. 

Mardin Gümrük Muhafaza Tabut 
Satına l ma Komisyon Başhnhğın~an 

Muhammen Muvukkat 
Miktarı bedeli teminatı Eksiltmenin ,, t 

Cinai Kilo Lira K. Lira K. 'rarlh i GU.ntl ~ 

Bugday kırdırma işi IB'Woo '1995 w i4!J 65 17/11/U39 Cuma ıO ~ 
1 - .\l;ırdin giiıııriik muhafaza tahurunun ihtiy:ıcı için yukarıda ıniktarı mub~. t 

merı bedeli, muvakkat teminatı, eksiltmenin gHnü ,;fl saatı ynz1Jı (133000) ~1 
t 

bu~day kırdırma i~i muka ,·eleye bağla11mak suretile açık ek~iltnıeme konulmuştııt 
2 - Eksiltme Manliııde gürnrük nıuhafaın rahuru ı:ıatıoalma komisyonu tartıfı t 

dan tabur karargflh binası içinde yapılacaktır . . 
3 - lstekliler i ıı bu +>~~iltıne için muvakkat teminatlarını }farelin gümrük uıilOU 

lügü vezn'!sin,, y·ıtırıiıldarırıa d:!ir ınakbıııl:.nil~ belt>diye \'eya ticaret odasın:ı ~ 
vıtlı ol<lukl:ırı~ı go;:,H•rir Vt':5ik:ılarım ek iltmn san.tından önc·e ~atmalma. konıis~l 
başkanlığına \'Cruıd~ri ve mu:ıyy'-'ıı saatte de ~omisyqnda bulunmaları ilan oıun°t• 

1-6-11-,16 


