
.. --------~ah·b· 1 ı ve Başmuharrir 
SİRET BAYAR 

~enıteket mcnafiine ııld vazılara 
B8Vfalarımız a::ıkt;r. 

Basılmayan -v:ızıı:ır ueri • • e 

Vf'riimez. 

On ikinci :rıI 

Sayı ı2ız 

5 Mayıs 1939 
1 CU~1A 
~sı 100 Paradır. 

s 

Kuruluş yılı ı A!ustes 927 
---~---------Llm!"'~--------_... ...... ~""'"!'!'~~~~~~~~~'!!!!!!!!!!!'!!!"'!!!!!!!!!~~!'!'!'!!!!~!!!!!!!!!l!!'I!!!"~~~~"!!""!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!" 

Polonya bugün Almanya- Sovyet Hariciye komi-
ya cevap verecek seri istifa etti 

Yerine Molitof Cevap çok diplomatik bir . . . 
şekilde yazılmıştır ln~ılız Kralı, Kana- tayin edildi 

AnJ..ara 4/5 Hadyo -
Polonya llarici~·p ~a1.ır 
"C·kili, hu giiıı lııo·i\iz el-. ~ 

~ıı-ıiııi kabul t>derek lıir 
llıiilfd!'t görü~mtişt.ür. 

. Anknr:ı 4/f> H:ıdyo -
Polonya lıiıkfııııcti , Alman 

muhtıra ıııa 'ere('cği <'C· 

,·nh ı h:ızırlamı~tır. ce,·ap 
('uma günü (bu O"ün) bir 
nutukla bil<liı itecektir. öO 
dakika kac.l.tr devauı t>d<..:
eı·k o!an bu nutuk çok 
dip!ouıatik bir ~l'kildc 
yazılını~tır. 

General V eygand 
Tayyare ile İstanbuldan 

Bükreşe gitti 
Ankara 4 Radyo: n şe hareket etıniş, 

I" G I ı::ra rısP: konsolosu 
"1 rans1z enera ı 

Oaya ui~iyor 

İngiliz:kralı Corc 

A nk;t n1 :! l~adyo: 
Sovvet Ha rrcİ ve ko -. , 
nııseri Bay L1tvinof 
kendi t~lebi üz <: rint' 
,·;ız ft"sinden af"fe 
dilnl iS ve v~ rinc . ., 
1\loliıof ta \'İn edil 

J 

n1İştir. 
Eay Litvinof 

Yeni anlaşma yapılnıiyaca~ mı? 
Ceı1ıht-rl;ıv ı n :\\·aın . . 
k .1:nrınısınJa, Al
nıanva ile veni bir . -
deniz anlaş nası akit 
edil İIJ edil n1i vece<Ti . o 
suvalına cevaben 

İnö·ihe hövle hir ö 

nıukavele aktede-
ceğine in~nı. değil-

Veycrand bu o-ün sa- ve bir çok zevat 
ö ö ı 

at 15,15 te Yeşilköy- tandindan uğur an- İngiliz kral ve kra-
Ankara 4 Radyo: 

den1İştir ki: 

dir. İnğiliz hükü. 
111eti karşılıklı te
nıina t verıneğe ha-

ı zardır. 
den tnyyarc ile Bük- nııştır. . )içesi l(nnndnya git- J 

ınek üzı-e Cuıua gü - apon malları Fon Ribentrop 
Gaf enko dün Roma dan 1 nü Londradan ay- Ankara 4 Ra<lvo: A k R d 

ayrıldı 
rılaccıklar<lır· ., · o ara 4 a yo: 

Pdris: Bu gün çıkan Selahiyettar bir kay 
Alman teklifi rcsnıi gazetede bir naktan verilen bir 

Ankara 4 Radyo: le görüşn1üştür. 
Gafenko bevan:.lt-., 

ta bulunarak den1iş
tir ki: 

Anı .,, 1 •• 1 ı R 1 1 enıirnaıne ile hu us) habere göre Aln1an 
\() ' "i :;t(. vo: 

Alnıan hükfını;ti bir ınezuniyet alına. Hariciye Nazırı fon Ron1anya Hariciye 
Nazırı Gafenko Ro
nıada n a vrı l nııştır· 
Gafenko hareket.in-

İsveç, Norv<:'ç, o .• ~ dıkça Japon nıalla- Ribentrop İtalya ya 
ni.ınarkaya iki ta· rının Franscıya ve gitnıtk üzre Ber-

« İtalya ve Ron1an- raflı bir anl cı şnıa Fransız 111ü~tenıle linden ayrılnııştır. 
den evvel Fransa, yn arasında ırk ve in1z~1sını teklif et- kelerine girn1e~İ ya. 1 

Türkiye, Polonya n~enşe iti ha ri le eski nı iştir. S"l k edilnıiştir. 
Yunanistan elçileri- ı hır do ' tluk varc..lır.» 

Cebeitarıktaki 
Fransız filosu 

l n~iliz -Romen müza~ereiari 
Ankara 4 Radvo: . ~ 

ln<Hliz - Ron1en 111ü· 
h 

zakerelerini idare 
eden logiliz iktis~
di heyetine yeni ta
Hnıat geln1İştir. 

Evvelce kararla· 

ş~n beş n1ilyon li
rn lık istikraz n1i k
t~ rı arttırılacaktır. 
~1 üza kerenin b i r 
lnıç güne kadar ne
ticeleneceği bdde-
niyor ~ 

Ankanı 4 Radvo: ., 

Cebeltarıkta ki bü-

Tekirdağındaki alayları
mıza yemin içtirildi 

tün Fransız donan. 
kerliğin şeref ve nıaları li<neından Ankara 4 R.ıdyo: 

Dün 'Tek ird;ığında 
ki alavlarda and 
içn1e ~ıner;ısi ınleri 
)'1pıln1ıştır. Alay 
kumandanlan as. 

kutsal vazifelerini ayrı lm1şlardır. Ma
iza h etn1işler, bütün nevra yap t t ktan 
askerler yeınin iç- sonra tekrar döne· 
miştir. l ceklı:rdir. 



Sayfa ~ 

İlçe Röportajları: 

Nusaybinde 
Jandarma Kumandan

lığında 
Xusayuin (Muharriri

mizdcn : ) - .Jandarma 
kumandanhğ"ı genç vr 
intizamı SC\'<•n lfay Fu
adın idarP~indedir. .Jaıı 

darnıa kumandanı bu me
ziyetini ctraftakilara d::ı. 
aşılamağa <;alı~nıaktadır. 

N :ısaylıin .J and:ı rına 
dairesi de eshabı mesa
Jihin i.Jerin i sür' atla göı·. 
mektedir. Nu~aj l>in j·ın

darma dairesiııin telefoıı 

santıralı , yenıekhanc~i , 
efrat koğuşu hayvmı ba
kım yeri ve saire:ıi çok 
muntazamdır. 

NusayL'nclc asayış iyi
dir. Jandarmanın tı·lefon 

santıralı küylorlP, diğt·r 

kazalar, .Nalıiyelcr ~'c \ i 
Jay<'t merkezilc tauı bir 
irti!Jat halindedir. .._ ehir 
t 0 Jefon ıııuhal.H~rcsirıi jan
darıııa santıralı tam lir 
mormallıkla idarP etuırk
tedir. 

Spor faaliyeti 
Nusaybirıdı• 8por faa

liyeti gittikçe iııki~af ct
mektrdir. 

Halkeviııin ı:;por kolu 
başında spon:uluğ'u ile 
şöhret bulınu~ olan Ko
mİ!ö!Cr B:ly F'ikrct bıılıııı

uıakta \'C üzlü ç:ılışuıak
tadır. 

Eu kabili) etli \ 'C me-
raklı Nus:ıyLiıı gern;lni 
spor kolunun fanliyerilf' 
bu kabiliyetlcriııi güıı<len 

1 
güne arttırmaktadırlar. 

Sılıhat işleri ne 
nal de 

Xusnybin Sıhhat da
ireRinin biri köylerde. ui
ğ'C'rİ de kaza ınPrkeıinde 

olnrık üzre iki ı:;:ığ"lık ko
rucusu \'ardır. Nusaybin 
sıhh:ıt daire. iuin kiiçiik 
bir hastane ııiimmıesiııi 

andırnıı dispaııi'eriıııJc l>u 
seneı,irı ilk dürt :ıyırııla 

110 J,.i\ii g-cçı·ıı ~Pneııin 
ilk dört :ıyıııda i:5e !W 
ki::-;i kadar mu:wcııe 'c . . 
tedavi görıııüştHr. Bıı hc-
~aba göre geçen l'Cncııin 
ilk dört ayı ile bu seııc 
ilk dört ayı :ıra~ıwlaki 
faı k 14 J..i\iid ir. Bu fark 
<lahi Nu~a~·biıı sıhhat d:t· 
iresi di5p:trı, eriııin yaptı. 

gı llliil'<ldl'kııirı fllll\':ıff:ıki

Yetli JH•ticek·r n·nlitriııi . :-, 

an1atmaktadır. 

6 Yataklı vt) biitiin 
sıhhi mal~l'nw j)p, terli 
batı t·trafında topl:ıyaıı 

\(' srnar uir iitü\'(' ~a-.,., 

bip bulunan bu h:ı. tane 
ya' rmmııu idare eden 

dol.tor saatı ıncırni lıari 

l'İnde <lnhi çalışır1aya sc
H! seve razı olıııakt:ıdır. 

lfrr kesi para:3ıı rııuaye
ııo <'tmf·ktP ırıiilıiırı roln 
olan • ·us·ıybiıı di pan~eri 
lJilhassa fakirler i~in ıııu
ayeıwden maada tt>da ,.j 
vt• ilftç teminini ı.Je deruh
te e miştir. Burada 11n 
çok miica<lele olunan has
talıklar, Sıtın:.ı, Tr:ılıom 
ve gögiis ha talıklarıdır. 
.Nu,:;ayhiu ıhhat daire
~indl'ki Sılılıat ııH·nıurl:ırı
Ja g1:mçtirler . Kudiizden 
ve me,·siın lıastalıklarrn

dan halkı koruıııak için 
l:hırn gelen tedbirler oılın
mıştır. 

Sıtma ıniicadclc tı~. ki-
• 

lfrtııı n faaliyetleri hak-
kında Millntler Cerııiye -
tinin vndiğ'; r:ıpora güre 
Tiirkiyc· l>irinciligi almak
tadır. Buııa naıaran ı-:ıt . 
ma miicadele işleriıııizirı 
taııı IJir org-arıizasyoııa 
da Yanarak çok h·i idare . . 
olu11<.lu~·u11u kabul cdelJi
Jiriı. 

• 
Bu bariz föydaları te-

ruıus Sesi) 

ŞEHiR Ve 
İLCE 

~ 

// A il l., .wl L E il İ 

B, Şeraf ettin Kesen 
~1ardin ~1en1leket Hastanesi sahik 

Basheki nıi Operatör Şerafettin Kesenin 
ve~i taYİn edildiği Siirt l\lenıleket has
tanesi I3aşhekin1liğine bir kaç gün sonra 
gidecekleri ha her alınn11ştır. 

~ınar Jarı~arma 
tuman~anı 

B. A~nan Güvenir 

~eyahat nıakıı:ı<lilo Pv
\'Plki <riirı ~l'Jırİınİz.İ zj \':l· 

l:'l • • 1 rl'tP fl't'lı·rı Dir:ırlıakırın , ı-. . 

Ciııar İl< e:-i .J ııırl.ırnıa kıı-

\'il:lyctimiz Ziraat Uan
ka::-ıııd:ı.ki teflişlcri dola
yı::;ik Lir ıniiddı>ttenberi 
Ş<'hrimizde bulnn:uı Zir:ıat 
Banka:::;ı .Müf..tti:-i Bay . . 
Adıı:ın Gii\'Pnir cliiııkii 
Cl·nup Ekispre:-:ilc lstan
lJula gitıııi:;tir. 

• > 

nıanuaııı B:ıv lfr.~at. B:ıflı . . 
bugün yazire~i lı:ışma git
ıııi~tir. 

::mhalarımızdaıı l·iı i olan 
::\ u~a ybiıı i de bu t t)şk il:l-

Muharririmizin 
seyahatı 

ta ka \'llŞturnıak Pn başta 

!!t•leıı unııııui arzularından 1 

biri ~ayılır. 

TürkiyetlPki sıtma 
nıikadclı: te~kilfttı 8 <'Sa
H:t i,;;tinat e<lert>k çalışır 

onlar da şıııılardır: 

1 - Sıtrııa saiıaf'ınııı 
te;:,bili, 

~ - Biit üıı halkın lıiri 
ilk, diğeri de $0JJ uah:ırd:t 
olmak iizrr· iki dda ıııu 

ayeııeyc tabi tutuluıa~ı, 

a - lfa staları teclav. . ı-
sı. 

4 - İl;lc: kull:ınıııa. trd 
birl<' riııiıı ihdası, 

f) - ,jlibaııiki vaFıta

larla korunıııa çarelL•rinc 
baş vurmak, 

G - Sinek ve Siirfc. 
]erile ıniie;ıılell' ctnıek, 

7 - .\ı :ızi \ c su islfl
hatı. 

8 1 1ropnğ':uıda, 

Yukar.d<ınberi yazuı. 

~ını 8 tlirlii miicadelc 
'"' c-::1~ill· yakından alftka-
dar hulunaıı bütiin bu ha 
kik:ıt!Pı .. Nus:ıvuin sıtma ' . 
mncadt•ll' tı şkilftlı hıısu-

suııdaki ilıtiyaeın ehPııı
miyetirıi kın'\. etle telıariiz 

ettirmflkteuir. 

~luharririmiz 
ibrahim Necdet Göker 

Bır miicldı>ttenberi ka
ıal:ırııııızdaki seyahatine 
dt>\'aııı ı>ciPn M ıılıarririmiz 
1urahinı Nt>cdut Uüker ya
rırıd:uı itilıarerı Nus:ı~1lıin 
yolilr, tetkik ve iııtihaları

nın tesl>iti ve sair i~ler 
iı;iıı KızıltepP, Derik ve 
M azıdağ'ı na <la gidecek
tir. ~lulıarririmiziıı bu tct
kikleriııe aid yazıl:.ırını da 
sırasile ııt>~re dc,·auı cde
eeğiz. 

vardır. Hükfınıet doktoru 
lıu ~ulardan birer niilllu-
111· lıclzırlamı~tır. Yakında 
vihlyct ~ıhhat nıiidiirlü
ğ·lirı<·e tahlilleri yapıl:ıcak 
ve :ılınacak neti<'(•ye g-örc 
harırri ı"U\'Un iı·nıe\'e ıııii-

~ . ) -
sait oiac:ığ'ı :ınlaşıl:ıc:ık-

Nusaybin köyleri de 
iki sağ'lık korucu u, iki 
sıhhat memuru ve bir 
hekimle idare olunmakta 
hükumet doktoru Xiy:1zi 
J(urtoğlunun idarel!-İ al
tındaki Nusaybin sıhhat 

dairesinin işleri alınması 
gereken sıhhi tcdlıirler 

üzerinde vilflyet sıhhat 
müdürlüğiiniin emir ve 
direktiflerine tam bir uy
pnlukla ve liizumlu bir 
ba~sasiyet göstererek ehem 
miyet vermek suretilc.: gü
ıulmektedir. 

lmrüz ettiren hakikath1 rc 
göre miic:ıdelc t<\kil:1tın

dan mahrum kalan ka-
; 

içme suları 1 

l
. Xu~:ıybiııdc Cağ'cağ', 
Kanikflt gibi bir kaç su 

tır. ~iıııdiiik halk ar:lsın. 

da ı>n çok rağbet gi>rt>n 
.'u l\füı~küt suyudur. 

i. N. Göker 

Sayı 1212 

Yeni İrak 

Hariciye Nazırı · 

Bağdattan Bildi
riJdigine göre şim
di ve kadar vekı.\Ic-., 

ten Basvekil tara-, 

findan idare edilen 
Irak haricive nazır-

' 
lı<rına 

.:-t Ali Cevdet 
Ele\'übi tavın kılın-

., ol 

1111ştır. 

Paris ateşemiz 
l'icnret Umunı 

~lüdürü Bay Münı
taz Paris ateşeliği
ne tavin ediln1iş ve 

"' 
verine rnua vini Ca-
.; 

hi t getiri ln1 iştir. 

T a~iiyet Kllavuzu 
Nufus Umunı mü

dürlüğü içinde tabi~ 
iyet işlerine ait ka
nun, Nizan1nan1e, 
tcılirnat, tanıinı a
hitrıan1der ve diger 
n1er i hüktlnıler bu
lunacak bu tabiiyet 
kılavuzu hazırla
nıaktadır. 

Saldı ray 
SalJırav denizaltı ... 

oenıi nıiz tenıizlen-1::'9 

nıek üzre girdiği 
havuzdan çıkn11ştır. 
Saldsraya bu gün
lerde sancak çekıne 
n1er<1sin1i yapıla
caktır. 

Bir Koyun 
4 kuzu doğurdu. 

Balikesiain İsn1et 
paş'l nahivesinde 
Kadı kapısı köyünde 
bir kovun dört ku-. 
zu birden doğur
nıuşt ur. \'avruların 
ikisi erktk, ikiis 
<l;şi<lir. 

j 



.... Sayfa 3 

Cumhuriyet 
Rejiminde 

Zirai istihsalatı artırmak için 
tohum bakımından yapılan işler 

ı 4 - Tohumluk işinin 
ıatı · · I" ı ıç-ın bir taraftan is-
~~h ırıües8ese1eri ilmi şe
kılde ~·alı$ırkı·n. di'"er t.,-r· f • , :-ı ~· 
'
1 tan ın:ıks:ıda en kı 5a 

Y.oldan rrişıııPk gnvc$ile 
~ıft~iıııiziıı islfllı edil1JJiş 
tolıuıııl"r J·ı ·· · · · · " ı • n urrtt ı•"Tı ı \'l 
va rı ,..., . 81 ı f ohuııılııkl:ır \'ük-
SPk f" . . ' ıyatıa satırı :ılırıar:ık 
totıııın11 lıozuk oları küy-
liil"re t • . 1 . ·ı 
<lıh ·l 

cııı ız rrıı p ı açları-

" • n scııır.ı, az bir bP--
<lel ınukabilindc ıfail·nı l-
lnakta<lır. 

r. 

192:> yılından beri 
nıurıtazam Lir pro(,.raml:ı 
t k' l"I a ·ıp edilen \ 'C n'Cni~ tes-1 ·ı b .. .. 

' 1 ata ihtiyaç gü:stcren 
hu işl~r matlup neticl'yi 
Vcrıueğ·ıı ıw .. ı:rnııştır. Bu
nun en giizd ıııi8fıliııi Ta
rını 1statistiklcrimizde mik
tarı seneden seneye ka-
lıar . ~ . · ı 1; an zır:u ıstı ısa atımızın 
artık rıislH:tleri göstcrınrk
tedir. Hejiuıin bu sahada 
Y:Jf)tır,.ı faali\'etı> di<,.er bir o • r-ı 

llıhsal olarak bu :::enenin 

kilo buğday, 292.834 kilo 

yüksek v:ısıflı arpa tolm
mu dağ·ıtılmı._. 

C) Çift~·i elinde bulu
na rı lıııbulrntt:ın ü38 ekim 

yılı içiudo 40.03U.415 ki- ı 
losu teıııizienip lliıçian1111~-
tır. Biitiiıı bu faaliyetin 
yalnız buğday malısulii 
iizeri ııdek i m iisbet ııcti<'c
siıı i dii;;-ünecek olursak 
JHikftnwtimizin tohumlıık 
nıes'elPı::inde baş:ırı1ığ'ı işin 
ehemmiyeti tabariiz eder. 
Yakııı bir atiye kadar da
hili istihlfık hakımırıdaıı 
ihtiya<'ımız olan Buğ'da
yııı rnühiııı kısmım hari~~
tı>n tedarik ı•derken hu 
rr(in scııcv] 101.0U0.000 
o 
kilo lııığdcıyı haricr. tiat,-

mak suretıle ilmıl'atcı 

mevkiiııe geçmiş oluyoruz. 

Jlültı. a to!ıunıluklamı ı 

isl:1hı çiftçimi7.in kaz:ıncı

nı :ırtırae:ık nıülıiın lıir 

tPdbir ve ihracat iıııkfın-

(Ulus Sesi) 
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1~.:-30 Program 

1 ° '3 - 'I' .. k .. . . l 'I :.,l .> uı ınuzıgı-

13:00 ~f eınlı>kct ~aat a
yarı: ajan~ nıetf'oroloji ha
berleri 

13.tfl,14 Müzik Karı~ık 
proğram-Pl 

17,:30 1nkiltıp tarihi dı:n; 
Icri -IIalke\'İııdım ıı:ıkh•ıı 

18,30 l 11 ogr:ım 

18.H:l Müzik B[ıle ıııüzi

"'i - Pi o 

1 !J,00 Koırn~nıa 

halwrleri 

21.00 Konu~ma 

21,1:) E~h:ını, talı\'iltıt, 1 
kambiyo - nukut. borsası 

Badem , ıs 
-- ·- --Badem iı;i SG 1 

"ce,·iz--ısı
R CPYiZ iÇi--To -

Mahlep ao 
'.\lazi ---:-ıu- -

fiyat 

1' e~ıne Şeker " 85 -
'!"oz ~eker-~1-
KahYe 118- -

1 
~alıt";°';ı 42 

2~ ,2:3 Nı~~eli plaklar- H. <,':l\· - - 3:)0 ,-

1 
h~~-ii'l.üı-ı~-ı- 20 -

~ı,~o Miizik Hiyn~cıi }> 1 1 ~ / (' 'ıııez ___ D_ 
Cumhur Florınorıik Or- nal ı 50 
kestra:sı - ~:ıf: Ila~an Fe- ue. -lll:ll:ir:i9••a1111om1--.-llii 
rit 

~~.40 &liizik opm•tlt•r Pi 1 yılda ( 1 ) Lira 
23,00 Müzik Cazbaııd Pi / Her gün binlerce yav. 

totıuın faalivetiııi kısaca 
huı,1~a cdel>~iliriz. 

Hl, 15 Tiirk ıııiizi:,.!'i Fasıl 

htyc·ti 
2;3.45.2-1 E-!orı :ıjarıı::, ha

uerlt•ri \ '(! yarınki l'roğ-

ruyu senin yardımın, 

senin şefkatinle sinesin 
de barındıran Çocuk E
sirgeme kurumudur. 

20:<}0 jf Pııılı•kl'f saat a
yarı, ;ıjans ''e 111Pjeoroloji 

ram. 

Yılda lira ve. Ço-
A) 'ruhum isliilı ve ii

retrne rııii<'S~P. f'leriınizdc:n 
bıı SPne U!>5.aoo kilo ori
füıaı tohum dağıtılmıştır. 

J:ı rıııııı çog-alımısıııı tenıiu 

için elz.ı·ın bir üışebbii:; 

\'C St.mdart mahsul yr
tişti rilıııı si l.ıakımırı<lan da 
rhemrııiyctıi l.ıir fuııil oJa. 
rak tezahür etmektP<lir. cuk Esirgeme kurumu-

/ na üye ol. 
----~---------------~-----------------------~~~;;;.;.;_ ____ __ 

. Hı iyi tohuııı yetiştiren 
~ıft~ileri ınizdeıı n ük füııl't
Çr! ıniibayaa edilmek su
tetile tolıuıııu fena oları 

Qlll111i··::ıı···ı'~1~~·"'IJ~r'IP'.l'Jnl'lllll~ / ~ 1 U .. .iL\...:;ü ıu ... Uıd.. .. 1 -=- Ortaokulda vazife 
görmek ~ilerimize ı.c sAı~ 1 Bir Haftada 

1 op atışları 
lstll n bu lda, zevt in üçüııl'il haftası içimle is

bu~·nu odan saJhi ~e 1 tanb~ıl . li.111arım~~~ r y~pı
dogru nıua yyen bı r lan ı~r.'ı~atın ıınkta. ı ü3~
he i f' h f .f. t • 000 lıra) ı bulmuştur. Lu le e a ı opçu 
at 1 1 ihracat. ınallarııııu ('Jl ço-

ış arı yapı nııştır. , 1 " ıva .. ,1 •
1 ğu f>. ın ... ı J ya gonuerı -

Karadeniz limanlara 
gi~iyor 

lia nı idi ye n1ektep 
~enıinıiz biı gün
ltrd~ karadeniz Li
flıanlarına bir seya
bata çık'1 caktır. 

mi .. ti r. 

Almanyanın c•ekt ilrj . :"" 

y:ı.prak: TliıUıı, ıııııhtl'lif 
İıayvan derileri • kuru 

ım.yvelcr, \'ev iz kötii~ü, 

K f'ten tohırnıu ve Mısır 
gibi malların yekfınu 400 
bin lira kadardır. 

Şeker fiatiarı 
inciiriiecek 

İstanbulc.h-\ sa
navi tetkik he\''eti 

" 
reisi şeker sa na yi i 
üzerinde tetkikler 

ya pnu1 ğa başla n11ş
ti r. Şeker istihsa- j 
lıoın :1 r ttırıl11H:1sı, 
şeker firıtları111n 

nı ün k ün ol J u o· u k n -
ö 

dar endirilnıesi inı -
kanları ara nıl < ca k- ,, 
tır. 

isteyen iik ınektep öğretmenleri
nin dikkat nazarlarına 

Şehrimiz Kiiltiir ~fü- j 
diirliF'ründe.n aldığ'ımıı bir e 
lınher, )[aarif Vek:11etiuin 
lıir t:ınıiıııiııı> göre 4: 5 
v~ altı f:'ınıflı ilk öğ'ret
ıııPn okulları nıezunları 

ara$ıncla Orta okııllarıl:ı~ 
'I'ürk<;e, Tarih, Coğ'rafya, 
)latanı:ıtik, Fizik, Kimya 
'11 Talıi:lt Hilg-bi g·lıi 

dcr:5lcr den ögret ıııeıı lik 
~·apınak i::-teyeıılı·r ara -
sında her bene olduğu 

gibi bu sene de imtihan 

yapılaC'ağını lıil<lirmckte
clır. 

ilk Mı·ktep üğretmfln
!eri i~rrbindc bıı ev~ufa 

lı:ıiz olanl:ıi ara:-:ıııda önü
nıiizdeki Ilazir:rn ayı içe
ıi si ııdı lıu i 1ntihan yapı
lacaı!"ı :ınla~ılıııı:;;tır. 

Bu iıııtiham; girnwk 
i:::tPye;mler Mardin .Maarif 
Miiı1Urliiğiinn ba~ vurur
br:m Lu hıısu--ta <l:ıha 
fazl:ı malumat almış olur •. 
lar. 



iDAREHANESİ 
E.kl llaJk-e7' Blaaai 8-aai Daire 

l\IIA.RDIN'DE • Umumi Ne,riyat ve Yazı itleri 
Direktörü 

~ı. Siret Bayar 
T eliraf Adreml 

Marriinde "Ulus Sesi,, ULUS SESi Basıldığı yer: (ULUS SESİ) llasımevi 

Mar~in ln~isailar 
Müdürlüğünden 

Mardin Tapu 
dairesinden 

f(abale kövünden . 
dervis o<>·lu nıehnıet 

~ ~ 

nrınıın<la kavı t l ı ., 

i I .. AN 
14. neil iş bölgesi 

amirliglnden 
YURTDAŞ! 

Türk Hava 
Tt>ıHtılUZ 30\J gün ve 

1 ~G9 sayılı ayın fehal 
nıevk i i n<lek i nisi f 

Mardin inhisarlar Mü
düriyetine gelecek şart 
namede musarralı inhi

sar maddelerinin istas
yondan Müdüriyete ve 
müdüriyetten istasyon. 
Diyarbakır, Cizre. 1\Iid
yat, Nusaybin, Sa,·m·. 
Gercüş. Kızıltepe. Derık 
Memurluklarına gönde
rilecek ve memurluk
lardan gelecek cıntaa

nın bir senelik nakliye
si 2G/4/B:19 tHrihinden 
11/5 /H~9 tarihine kud~ır 
on beş gün miiddetle 
açık cksiltmcğc konul
muştur. taliplC'rin şart

nameyi gürmek Ye pPy 
sürmek üzere 11 /fl/Dim 
tarihine mü~adif ihale 
yevmi muayyeni olan 
per~embe gününden ev
vel ~tardin İnlıisarlaı· 
müdüriyetine müracaat 
etmeleri ilan olunur. 

8008 Numaralı iş ka
nununa talıi tutulan iş Y<'r
lerinde c;alı~:ın işt;ileıfo iş 
verenleri arasında çık:ıcak 
(i~ ihtilaflarını m.la~tırıııa 

' '" tahkim ııiz:ırıııı:rnıc:;;i ) 
~4/ )lart. U;JO tarih vp 

4165 8:ıyılı resmi gazetede 
inti~ar etmi~tir Bu rıi:.w nı
nanıc mu<'ibiııcu iş ilıtilaF
larını iki ttırafl:L konu~up 

anl:ışarak uıla~tırınaya 

c;alışnı:ık iizrt> i~~·ih•riıı 
kentli aralarınu:m en gRç. 
mayıs a~·ı soııuıı:ı kadar 
::;eçecek ll'ri ın U ınes:-.illni 
l>iyarb<.kırd:ı 14 ııcii i~ 

lıiilgesi anıirlig·iııe dP bil
dirmeleri lüzıııı g"f·ldigin
tkrı niz:ınırıanH· lııikiinı

Jerinin ynim· getirilnıe:-i 

ic;in i:;; vereıılt·rirı ı;ıiikellcf 
oldukları vazifp~·i lwnıc•n 

ynpmaya ba~laıııalıırı ve 
mUınc•:,Rİl i::;ı;i El'ı;ilı·c<·ldı>

riıı lf>/ha·t.iran /9:'-\~ ) tari 

Kurumuna 
Yardım Et 

2G/20/2/~ 

ü O IK Öğretim 
~lcı~rif V kfdtti

nin haftalak olarak 
çıka rn1ıı ğ;a dev<1 ın 
ettiği <İlk ()ğreti ın) 
gazetesinin (8) ncü 
nüshası da ~latba

anııza gelıniştir. 

~lunlliınlerle ta
leb .: lerin ıiz için fay
dalı yazılarla sus
len nı iş ölan bu gü
zel gazeteyi oku
vucula nınıza hara-
"' 
retle ta \'Sİ ye ede-. 
rız. 

Yerli mah 

Kullanınız, .. 

sur.;uz t<1rlanın tesci
li isten i l ı niş ise vak
t ile harcını verip 
tapu senedi Hlnıa
dığında n doln) 1 se
net~;İz t::ls;ırrufat hü 
kü ınleri nl' t evf il«-dl 

ın:ı h~ ilinde tahkikat 
1cra edi lect o-i n<lcn 

t ..... 

grtzt .. tenin çıktıği 
günün fcrJasından 
iti\ aren onunc5 gü 
nü sa<ı t 7 de 111a hal-

1 inlle bulu n<lccık nıe 
nı ura ::ı 1 a k a da r 1 ~ ı r ı -
n ı n ellerindl"ki ev
nıkı ınüsbitcleri ile 
birlikte nıurac~n t 

evlen1eleri ilfı.n olu-., 
nur. 

Kaça~çılar vatan 

~aini~ir .. 

hinden itilıaı Pll rııiiıııt·:;:;il 

vazifcı;:ini gürııH·ye lı ~ı::;;la 

yacakları ilan olunur. 

Bu yardım en bü-

yük biryurd bor-

cu ur. 

Mar~in Gümrüt Satmalma tomisyon ~aşhnlığın~an 
l\1iktarı Ten1ini fiyat 

Ctnsi Kilo Lira Kuruş İhale giinii 
----- - ---

Un 45000 4GU4 00 1::3/5/U3H Cunı:ırtN;i saat 9.30 da 
----

A - 45000 kilo Un 13/~I.ıyıs/93ü C•rnıart~si giinü saat 9,30 da Mardin güm
rük muhafaza taburu karnrgalı bin~umı<la satın alınacaktır. 

B - İstekliler ş~u-tııaıııeri her g\in tabur s•ttın alma komisyonunda görclıilirlPr. 
U - lite1'1ilcr Uııuıı teminat akı;ası olan (846) lir:ıyı ~l:ır<lin Gümrük veznesine 

vı•yahut barıknya yatırıp vezne ıııakbuzile l>irlikte !';>artnaweuin 4. ncü maddesin
de yazılı .,esik<lları tla gctirıııelcri ilan olunur. 

25/29/5/12 

Vakıflar Direktörlügünden 
Vakfı Cinsi 

Heremeyin ıı a m a ııı 
Hahiıııe seyyicle l >ükkftn 
Belhi hatun Bahı;c 
llaınziyan Cll rn İİ P·ıh<·e )4 • .r 

Habiuıe seyyide Kahve hane 
Ermeni katolik Dükk:1n 

" " Dükkfın 

il " Hane 
'Kihluni Diikk<in 
Kilchni Dükkftn 

MevkU 

llükünıet civarı 

ı\ttar1:1r ı;arşHn 

Gurs iizcyir küyii 
Gurs iiıcyir köyii 

Camii kebir civarı 
lnel:. çarşısı 

lnek c;ar:;;ısı 

Şcyullah 

inek çarşısı 

Birinci catldc 

N ıını:ırası 

Hl 
':27 

166 
18G 
26 

168 
~33 

İhale tarihi 

1~ mayıs 93B 

" " " 
" :ı 

,, 

" 
,, ,, 

" " " ,. 
" " 

" " " . 
" " " 
" " " 
" " " 

V:ıkfa ait ve cvs:ıfı .yuk:ırıcla yazılı 10 hab hamam ve ıliikkanın 1 IJ:ıziran 1030 t:ıriiıinden 1] Haziran 
940 tarilıinP Lir senelik icarla.rınm bu gitrıdı·n itibarcıı oıı be~ giiıı uıüd<letle rııüzayed<·ye çıkarılmasına ve 
ihalenin 12 Ma.yıs 939 C\.lına ~iinüoe birakılması ilfm oluuur. 29/2/5/9 

' 


