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M it ZW1 Et ES -ab ~ ea n ı z O( 

O) Ji On UçUneU yıl 
Resmi illnların santimi 23, hususi 
il&nlann kelimesi ( 4 ) kuruştur. 

Kurulut yılı ı Atustos 92i 

ıxıi 

Ulusal Arttırma 

l 'l~al Arttırmada hal
kın milli . bankalarımıza 
levJi ettiği paralar verim· 

. li ve ayni zaıaıand• milli 

bir servettir. 

lptidal;1rıuda bir iki 
llıilyonu bulan bu mev
duat son senelerde yoz 
llıilyona varmasile milli 
itibarımızı da arttırmakta· 
~ır. 

Y-..ı Yı. llatl•I 

~uda ilive etmek
ten geçemeyece~im, 

Bölgemiıde buğ'chıy 
ahın ve saıuın bir az da
ha sistemli ve poro(tramh 
yapılmış olaaydı . Mfüıtalı
sHIPrioaiz daha ziyade re
faha kavuşacaklardı. 

Buradaki kusur alan
dnmı verendemi mütevas
sıttamıdır orasını ilgililer 
düşünıüu. 

Ilükumetimiıio ,p.rı.nu 
~ttiği bu paraları biç. biı 
btctise ,•ok· edemeı. Heı 

1' 'ıtretle ·her zaman mGeın.c 
16· ~ndir. 

Şura~t muba1 k::ıkki 
wueal arttırın~ ıııtiteka. 

bü yflrdımlar tP.min eder 
·o~ olmaktan ziyade 
mü» bir servtttir. 

Bu itilıarla Anupa 1----------
arhi dolc yısil<' bankul· rt 

n me"' d11atııı1 c_.'f'kV.Pk 
~evenlere 8orabiliruıiviz. 
~ (·, gün niçin çekbff>.r 

na~ •e bu gün ııiçin yin~ mil
~ ........ l bank~ların kapusuoda 
en I ~Glaşıyorlar? bu sualin . 

~vabını derhal ,·erelimki 
•abst ve hi. si dil,.ünenler, 
llıilli ,.e medenI hisapları 
ka,·ravamayaıılar o gün-

Gar~ cep~esin~e 
sütônet .. 

ut 

ku y~ptıkl~rına bu gün 
tok peşiman o'ınuşlardır. 

Ankara 15 A. A .. -
Cephede vaziyet dün 
gece sül. Qnetle geç. 
miştir. 

Havas ajansı askeri 

lfardinde hilP o giin vaziyeti şöyle bttlAsıi et
ıiraat bank:.ı~ını.laki mP\'- mektedir: 
qUatmı çekculert bu gün . Düu ha} anın f Pnalığı 
~tedileri \·l'ne açılmış yüıiin<lfm tayyare faaliye
bıııunuYor .. Devletçilik bu- ti olmamıştır. Karada cüzi 
tıu e01i

0

r eder. kuvvetlerlt~ keşif hareket-
. leri ya111lmışt!r. En lıariı 

Ziraat bankası işi da-
h keşif faaliyetleri Sardan 
a zh.·ade halk•·ıh{!a dök· ) ., şarka do~ru ilerlt•m .. k 

ıtıuş Eıciimle toprak ofi· istidadmı göstnmekte't.lir. 
~İni M ardinde harekete 
ketirmiş çiftçi müstahsil- Son haftalarda lı.giliz 
1erin buğdaylarını müh- tayyareleri Almanya üıe-
lekirlerin eliııe düşürme- rinde d~vawh keşif uçuş 
<len mikonl:ırca kilo sa- ıarı yapmıtlar ve mak· 
tın alm;ş olmasile mü~ satlarına erişmişlerdir. 
tahsilin eline geçen pa. Şc·birlerin, kasabaların 
tatarla ınewlckerlerinde askt•rt yerlerin ve Ham 
tef atımı aı ttırmıştır. Um.it lıurg şehrinin fotografla 
ederiz.ki kendi ihtiya~la- rım almağa muvaffak ol-
tından fazla kalan para- muşlardır. 
1arı mim bankalarımıza 
~Vdi ~ımekte balkımıı Tayyareler bazan ok 
1ereddüd gi)Jıertnefj!eek~ l'i~ kullanarak çok y iik
fü. ~de uçwak gilii fl-llc.-

z9~U ı9•"rmijleıdiı. 

Almanya, sulh tavassutu
na red cevabı mı verdi? 

Ankara 15 , A. A. ) -
Royter ajansı biluirıyuı: 

Sulh lehirıdı· ki t:ı '' :ıssut 

t eklifi11e ,· eı ih·n Alman 

c"'vapları , Jloll:ırıda 'e 
Bt-lçika elçilNiıw öf!'lt-dt-n 
sonra te\'di erlih•cf'ktir. Bu 
ce,·ap, nazik lıir . ur tte 
red ce\·abını ıııutuzaın 

oımdır. 

Yine Roytere gön·, 
Hitl~rin f ngilternye karşı 
t'O Vii Lşiyane bir surette 
harbe devam edectği şim
di cınliişılmaktadır. 

Ankara 15 A. A. -
Hitlerin. Hollanda ve 
Belçikaya verdiği ce 
vabm metni henüz ta-

mamile malum olma
makla beraber Hol · 
landa matbuatında 

mühim bir mevzu teş 
kil etmektedir. 

Aıık:wı 16 l:\ A) -
Bürük ,eldP iyi haber ~lan 
uıahaf I, Alm.ırıyanın Hel
çika ,.e Hollarıda t l<:ile
riue \'erdiği l't•\· alıı n 1 smi 
bir notanın takip etme
yeceğini ,.e Bitlerin Bel
çika ve Hollarıda hüküm
darlarına şahsi bir mesaj 
göndermesinin nıuhteml'l 
olduğunu ve bu Wf'sajın 

neşir edilmeyeceğini bil
dirmektedir. 

" Tüf eklerinizi ~itaplarınızın ranına 
hyunuz,, 

Mussolini, ünivers!te geçlerine bir nutuK söyledi 

lrnlya Baş,·ebli 

Bay Mussollui 

A ıı k :ı rn ı 6 , A . \ . ) 
hılya n~ı ~, ' ~ i!i J:ıı :-· ,, i· : 
Ü ıı i • r:-İ't ı i . t ı' nı"' ıı ii 
ıı-ı . t>h•·I ilt-· Vı · ıw11 i " ;ı 

l':tyıııd :ı, T:ıİ · lwı iıı :ılı- ı~ 

)arına c ... v:11 eıı kıs:ı lıir 

Nutuk t'öylıyırek deıııi~

ı tı h : 

" 1•\,~i~t usulü Uzni r ~ 
ı:ıhat r:ıhat <iiı"iplin il• · 
çalış·n .. Ye ihtiyatlı dav-

• ranıuak için Tıifrgiııiıi 

kitapların11.1n yanına ko 
yııııuz. Faşist ulbu kor
kak bir sulh dt>ğildir. ,, 

Dört ~işi ya~al ~ı 
Atıkaıa 16 (A.A.J -

Hollanda, Alııı;ıny.ı h~

._dhıwı llı> ' I rıdi\ iiuifor 
aıası aıuııik istey~ıı dört 
kişi tevkif \'e hapis ediJ. 
u..ıiıtir. 

f cansız maliye na· 
zırının nottu 

Ankara 15 A. A. -
Fransız maliye nazırı 
1 n g i l iz radyosunda 
verdiği nutukta, in. 
giltereye mali ve ik
tisadi işleri müzakere 
için geldiğini, F ran · 
sanın mali kalkınma 
da devam etmekte 
bulunduğunu, h a r p 
dola yısile maruz kal
dığı iktisadi darbe 
ile f edakarane mü · 
cadele edildiğini te -
barilz ettirmiştir. 

~anğhaydaki İngiliz 
askerleri 

Ankara lô ( A. A.) -
ı Loıı<lra re:-mi mahafili , 

İngiliz kıt'aletrınııı Şan~ 
haydlin Ç(·kiıdiği haher
lerini tekzib etnwktedir. 

1

l~tonya~atiecnn· 
~iler 

Ankara 16 ( A. A.) -
Lı>tcınya Dahilıye Neza
retinin bildirdiğine göre 
~o , karar mucibince mu· 
h~ı 1 ·.,reı lHmliine tabi ola
<':t , Pcııı>lıi memleketlere 

t• Lı·t0ııy:ıııın diğer mın

t<tkalurıııa ııakıl edilecek 
t-cııd.ıilerin miktarı l 1 bin 
kişiyP. balig oinıakhtdır. 

Binlt>rce Alın:ını ha
mil bulurıau üç vupur 
Lerorıyadan hareket et-

uıifUr. . . . . 



I 

Sayfa 2 

f rans ız ve lngilizlerin yakala~ ıkları 
kaçak eşya lar 

Ankarn 16 ( A. A. ) -
lı.giliz K:ıça.k kontrol ser; 
visi. Alınanyaya giden 
10500 Ton kaçak E>sva 

~-
müsadere etmiştir. 

II.ırlıırı b;ışl:ırı!! ıcın 

dan ikiucite~riniu ilk haf 
tasına kadar da Fransa 
223:W7 Ton kaı·ak esya .. '. 
yakalanıış ve müsadere 
ctıni~tir. 

İngiliz iktisadi h:ırp 
nflZareti gf'Çf'n hafta mu
ayenı>~i tehir eıfrn yü7. 
gc•ıniyi munyenP r.tmi~ ol· 
dı.µ-n bildirilıııekte, bur.
larılan 8 g-eıuinin yolla
rına <le\·aıııına ruüsaade 
etmiş, ~ geıııiııiıı haıııu

le~i teınarııı·ıı nıüsa<lere 

edilnıi~ 4::S ııiııde kısmen 

eşyası alınmıştır. 

Ma reşal Görinğin İtalya seyahatı 
Roma\'a cridecei'Y-i SÖV-.. tı ~ .. 

yaya gönderileceği ve ba
zı mühim tema si arda bu-

lenen ~ıareş:ıl Göring se· lunacaj!ı a nlc.ı~ılm<Akta<lır. 
y:ı.hatını tehir etmi~tir. \ 

Selahiyettar bir Alman 
ıı i nıesı:ıiliııin yakında İı ~ı). Gazetemiz 

16 · 11 - 939 Pertembe 

12,:10 Proi:ram Ve mcm 
h•kı>t s:.uuıt ayarı 

1 :!.:~fı Ajans ,.P. uıet .. oı o 

roloji haberleri 

Gaz•·teıııiz, Ş··kcr R:ıy

f, ra•ııı ırıiın·ı-.;t>bcıilc 3 gün 
iııti~ar t" ıııı·ıııi~tir. 

Nusaybin Mal 
~1üdüriügünden 

E:k::;iltıııP.\'C konan is.: 

(Ulus Sesi) 

Belediye 
Riyasetinden 

Açık eksiltmeye ko
nu lan (372S) iira bedeli 
kf'~ifli elektirik Mntıral 

biııa, ı inşaatına talip çık
madığından ihale 22/ 11 / 
93Q Çarşamba günü saat 

10 na tabir cuilnıi~tir. 

Talip olanların (279) 
lira (60) kuruş teminat 
akça~ile ve şartnamede 
yazılı vesaikle birlikte 
mezkur o-Un ve saatta o 
Belediye encümenine mü-
racaat eylemeleri ilan 
olunur. 

Mardin Vakıflar 
daire~in den 

1 - Vakfa. ait sürur O· 

ıPlirıin tamirat\ ( 1153 li 
ra (~.ı) kııru\' heut·li k ... 
şifle cıçık eksiltmPye ko 
nulmuştur. 

2 - Eksiltme 23 Teşri 

ni:;ani 939 Perşembe gü· 
nü ~:ıat on da hii k ftıııet 

Mar in Tapu 
Memurluğundan 

İbrahim oğu Uarı halil 
ve hafız süleymanın zın

narın birki tilcemP.l mev
kiindeki bağı nıa yen ad e 
bark.en 3i ·ene ev' el ib
ra hinı ~Pyit ali oğlıı ~f'yh 
mu~a 500 kuru, lıc clı·lle 

sattıklarından ötürü mer 
kum seyhnıus hakkı ka. . . .. 
rardan Tapu senedi almak 

istcıdiginelcn gazete' 
çıktığı riinün ferdası t 
nünden · itiharen 15 tC 

gün saat 7 de keşfe gı 
lı•ceginden alakadar ol 
farın l.Jir diyecekleri 
ise evrakı ınüsbitt'ıcr 
birlikte nıaballınde btl 
nacak memura mürac3 
etmeleri ilan olunur. 

Birinci Umumi 
Müf ettislikten 

~ 

tir. 

4 - Direklerin tahll 
olunan bedeli (2 1350) 1 
olup, muvakkat tenıit 
[1601.25) liradır. 

5 - Mukavele proj 
. eksiltıııe Te fenni şart 

ıııesi Diyarbakırda N' 
ıııüşavirligirıden par8! 
alınabilir. 

1 :!,50 Türk ııılizifri 
koııağ'ında ki Vak ıflar ida. 

1 - i\Lın.liıı \ il!ıyl'ti Nu- resinde toplanacak olan 

1 - İstekli çtkm a.dığın
dan sa~on bölgesindeki 
karakollar arasın <ıa çı>ki

Jecı·k telefon hatları iı;in 

yüzde beşi t 7 8 ) nıPtı t>, 
geri kalanı (6) mt>trt> u1.ım 
tuğunda tepe ınuhitleıi 

( O - 40 ) ve diger mtı hit
leri ( O - 40 • O.f>O metre 
olmak üzere (5800) ~det 

k~ \'ak veya meşe a~acın
d ıt n m a m u l direk 6/ l 1 / 
939 dan itibartn on bt>ş 

gtin müddetle kapalı 

zarf usuli ile eksiltmeye 
konulmuştur. 

6 - lhale 22/lkinci r 
rin/939 Perşembe gtil' 
saat onda Nafia müşa' 
ligi odasında müteşeJ;~ 
komisyonca yapılacaktı! 

t:~,30 - 14 jlıızık (k arı:::ık 

Hafıf Müzik - PI 

18,00 Pro~ram 
18,(15 ~lemlek<'t saat ay:ı 

rı, aju ııs \'e ıııcteuroloji ha 
beıfori. 

18::!!> ~liizık Radyo CM'. 

orke~tra~ı 

1n,oo Kurıu~ıııa Ziraat 
tia:! tı 

lU,15 Tiirk ıniizig-i 

~ıı.oıı Tiıı k ıııiizigl Htılk 
ii ı~ 11 I t ı i 
20. l:> Koııuşına Dokıo 

rtlll ~:ıa.tı 

2n:·Ht Tıir" nıih,i !!i T•~a~ıl 

yı· ıi 

21.1.:i Jl• iziı' l ı..iiı;ii 1\ o·· 
k" t qı ;-ı·f N'Pcip Aşkııı) 
:?~.uu ~lt·uıleket ::> a at 

Ayarı Aj .n::< ıirn:ıı. esham 
tah' ılfn kaınbi\'O · nukut 

• 1 
bon~a~ı (fiy[lt\ ı 

:!:!.~O >tüıik Küçük Or-

kt•stıa Yukarıdaki prnğ 
r:ı 111 ın de,. ;111 ıı 

~:?.:J5 Müıik CHOPIN'ın 
Piyano E5crleri - Pi 

213, 00 M iizi k Caıba nd P l 
23, 25, 2a, :·W Yarirı ı-i 

pro~ram vt> !\ap .ınış 

lranca: .:,aat 13,00 ,.r 
18,45 de 
Ar:ıpca: Sa::t rn. rn \'C 

rn, 1!1 <le 
Fı rtn~ııca: Saat • 13~45 

\ ' C 20,1~ el• 

:-:ıybiıı k ·,zası hükilıuet koıosiyon tarafından ya 
kuna~ı iıı~a:ırı olup mu- ! pılabaktır. 
hammeıı ke~ıf bf-'deli 6:3843 
lira 87 kuruştur. 

:? - lllUüO lirnsı bu se
ne büt~P~indt,n vt'r ilecPk 
rııa l.ı:ı ılı ~HO biitı.;edinden 

ıı·diye edıl··c~ktir. 

i3 - E~iltmı·ye 27/11/ 
H3U taritıiııc miisatlif Pa
zartesi giiııii saat 15 te 
Nu:5aylıiıı kazası nıal mü

diJrliigüıııh· yapılacakıı ·• 
4 - i~wkliltrin bu i~e 

ait evrak \'e --arı uanH'vi .. . 
Nıı::;a~·hin ıııal ıııiidiirlü-

ı:ii•·ıl"n ,." )1 :u <liıı N ,fi:t 
ıııiı.lıırliig üı d,.. gÜ!'t'ttılirlPr-. 
5 Eı~:-ilt ıı.~ye gin·bıl-

ıııPk i<;iıı 47tl8 lira :!H ku
rıı:;-luk tı·ıııiu:ıt vnıııe::-.i ve 
ekı;;ıltrııe .~·:ı pıl . cağ'ı g-ünılerı 

en az S O'Ütı e' vt·I ellerin-o 
de bulunan vesikalarla 
hirlikte ~lardin \ilayetine 
ıniir:ıca:.ıt .. <11 re· bu işe 

ıualums o ı ııı,ı~ "·e:-;ika al
nwları 'e lııı '"~Hrn.n ib
raz ı·trtlf·IPri :;;arttır. 

Ü - !:-;: klİ 1 l"İll tP)dif 

rııt>k1 upl<.ırı H 11ııcii ıııadıle 
clt· y.ızılı nılitl<lı•tterı bir 
sa:ıt ,., Plirıt> kadar rıı:ıl mü 

<liirlııgıiııı-> 111:1 ı.. lııız nıuka

lı~ ı i ı .. lı· ı rııwl· ri lazııı ,d ı r. 

PuL • ~ 1 • ,.ı. ıı g-ecİh. ıııder 

kabul cuü;.ueı. 
~l-16-li:~ 

3 - İlk teminat parası 
(85) lira<lır. Taliplerin şart 
nameyi ögren mek üzrn 
gelme.leri Ye 2490 Nolıı 
kanunun göstPrd.gi \:l~t:iai
ki ve ilk tP.ıııiııat, ıııakbuz. 

larını hamil 'e feııni eh 
liyf-'ti haiz ul:lu taliplerin 
muayyen giin ve saatta 
Vakıflar idarı·ı-inde hazır 

bulunwaları ilfm olunur. 

s.11.16 20 

2 - Bu direkl••rin [950) 
adedi Baykan, (2350) ade
di Mutki, (1500] adt>di Huı
luk ve (1000) adcdı ~ason 
kazaları dahilindr göı-teri
Ircek yerlerd~ tesliııı alı
nacaktır. 

3 - Dirt>klcrin bidııci 
kanundan Nisan avı on be
şi arasında kesildikleri res
mi vesaikle isbat edilecek-

7 - İ::ıteklilcrin 2490 • 
vılı kanuna uvrrun olar~ ., .,M 

hazırlavac:ıkları teklif 111 

tupları~ı t eminat lnektub 
''eya makbuzu Ye tic:ıf 
odası vesikasile birlikte 
at dokuza kadar koınis) 
riyasetine \'Crccekleridİ 
Postada olan geçiknwlC 
kabul edilmez. 

9.11-ıG.ıs 

Mardin Gümrük Muhafaza Tabur . 
Satınalma Komisyon Baş~a nlı~ın~an 

Muhammen Muvukkat 
Miktarı bedeli teminatı 

CJnal Kilo Lira K . Lh'a K. ----- -Bugday kır<lırnıa işi ıa;:mOO 1995 (JO 149 65 

Eksiltmenin 
Tarihi GUnU 

17/11/939 Cuma 

Saat• =---
10 

1 - Mau.Jirı giinırük muhafaza taburunun ihti\l:ıcı tçin vukand:.ı 111iktarı muh:ırtl' 
men bedeli, wu"akkat tenıiııtttı, eksihırwııin gli~ıii ve s:u;tı yazılı (133000 ) kil0 

bujtday kırılırıua i~i ıııuka ve leye ba~J:ınıııak surctilc :ıçık ehiltıııenıc konulmuştur· 
2 - Ek~iltrııe .\larıliııdc gümrük muhafaza talrnru k'atıııalrna komisvonu tarafın· 

dan tabur karargfth lıinac::.ı içindt y;ıpılacaktır. • 
3 - İstt·klileriıı lm plu.iltrııf! il;in ıııu\'akk:.ıt tr.ıninatlarını Ma.r<lin gümrük ınüdiif' 

liig-ii vtzn.,sirw y;ıtırdıld:ırıııa d .~ ir nıakbuzlaıil • beledive , •• ya ·ticaret odasına k:1• . - . 
yıtlı ol lıtkl:ırını gö5terir vt>sikalarıuı t!ksiltırıt' saatınd:ın ünc·e ~atmaluıa komis' orı 
l>ci~KauUğıoa n.:r&.Ucl~d \'" ~u..Lyytju saatte <le ~owis~•oÜtJ&ı. bulunmaları fül.ıı olun~r. 

1-6.11-1& 


