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~il ikinci yıl 

lnuiliz ~onanmasına mensu~ 
;~ 12 filo Kıbrıs limanlarını ,. 

!: ziyaret edecek 
~öy~efk~ş.a (llususi) _ üncü bir hidroplan öt.ey 
i~ind'n1dı~~ne göre bu ay gün .Mağusa limanına ın 

e nO'ır • lllerı c ıı uoııanmasına miştır. 

tl'ıllh15~~ 12 filo acfrnın 1 
• 

t"'t t hf liınanla . Bundan evel btdrop. \; e-ı rını 1ıya 1 k b. k 
"ece~Jerdi lan hava anara ır aç 

r. k ı· n devir yaptı tan ~onra ı-

htyu:nlar araeınua çok mandan ayrılmıştır. 
g,IXlilerılırhlılar ve tayyare 

de vardır. Son ıeleoin, yedi mü-
~ rettı;batı Te dört zabit: 

~i~· ağusadan da hildiril vardır; öğreniltJi~ine gört' 
1. •ne gö 1 gil 1 · '~ re u ter~ ha\•;), Taberi yadan ge mış ve v,~\l . 

tınıe ıuena\ılb t ~w~iru ie'1:~~~w-. 

Kuruluf yılı ı Alustes 927 

Mısır Ashri 
· Heyeti 

1 
.411/au-rı 81 Radyo: ı Çeteyi ele 9eçir11zek 

. Ammaıulau bildirili 1 iciu teı·ıibaı aluuıuştır. 
1 yor: • Vaz~ııet r;.~nd 111a-

lstahul (Husu"i) -
Z, bitten rnürck· 

kt-p bir ~1ısır askeri 
heyeti ycıkınd~ şeh 
rinıize gelecektir. 

Ankara (Hususi): 
Şanıa tayin olunan 
Antakya Bnşkonso 
lo~un1uz Fethı Denli 
Ankara gelmiştir. 

f~ilisl ·ntilenlen udi haf li oldukça ciddi 
ı·r,kkep 4 00 ki§ ilik bil· surette 111eşfjul ct11dş. 
cete «.llaverayt Şerüt» ti,.. Sayfiyr;de bulu110n 
• 
luulud11na geçmeefje Enı ·,,. Abdttllalt Anı-

ntuva/(ak . olnıuşı ıtr. mana dö1t1uüştür. 

ltalyanlar, Danziğe silah ve müh:mmat 
gön~ eriyorlar mıs 

Danziğde, gılnlrii/' 
ınenuırları, kazaen 
açıları bir satule,ijın 

'ü-inde İL<ılyaıı topları 
~ 

buluutşlardtr. 

Btı suretle ltalyan· 
lar1tı Da11zifje siidlı 

ve nıülli11unal götlder
dikleri anlaşılnuştır. 

Fethi Denli bu gü11· 1
----------

lstanbul Basın ~irli.i8ir Müf ettise işten 
lerde veni V[tzıfesi 

"' 
bf\ştna harekc:t ede-
cektir. 

Cevat Açıhhn 
ğİ reisliği el çektiril~i 

Ankara [Hususi]: 

B" sın birliği hn y· 
sivet div~nı reisli
ö-f ne Refik Ahn1et 
ö 

s çiJmiştir· 
Brüksel orta elçili
ğine tayini takn ü ı

eden Hariciye umu
nıi katib n1ua vini 
Nt>bil Batının yerine 
genç ve güzide Ha
rici y ecilerinıizden 
Cevat Açıkalın tet
yin edilecektir· 

Makine ithali işin
de vo1susluk oldu
ğu ~nlaşılmış. İkti
sat Vekaleti tara
fından tetkikler ya

Beden terbiyesi pıınırş, neticede bir 

kursu müf ~t.tiş~ i.şden el 
Beden terbiyesi çektırıln11ştır. 

w ı 

kursu 15 Agustos- \ istanbul-lzmir 
tan 15 Eylule kadar 
devam edecektir. hava yolu 

-----:----: 
lskenderiyede 65 İngiliz 

harp gemisi toplandı 
Jlısırrla, iskeuderi ı' ilk /ırıftasmd~ı rt~~z~~t 

ye limatu1ula 6 5 in- donanması ıle ~"_ltJ •• 
giliz Jıa1·p genıi-si top.. le .. Adalar ~lenızwde 
launuşttr. nzwjtere/; talt1ule1' ya-

Uw.tar AsitUlosun pacaklal'dtr .. 
\ 

f.stn nhul - İzn1ir "' 
arsında işliyen tay
yareler aybaşından 
itibaren doğrudan 
doch u vn ve Anka-o • 
rava uğraınadan . ~ . 
lstanbul Izn1ir ara-
sıada işliyecektir, 



• ;;:=;çı ii1 R5EP , Si'' 7i? 'C 

Yalova hplıçaları 

(tJl~ Sesi) 
!& 

ŞEHiR Ve 
İLÇE 

il A il E .'l L E R 1 
Sıhhiye \'Ck aleti Ya

lova kaplıcalarında lıaya
ıı ucu2latmak ıııaksadivle 
tedbirler almış ve tarife
lerde oıUhünı tenzilat yap· 
mıştır. Test.ıit f'dilen yeni 
tarifeye göre rf<.rmal ote
linde bir y:ıtaklı odalar 
275 - 3 5, iki yataklı 
odalar 340 - 405 lıir 
kişilik hususi daire.ler 425 
•75, iki kişilik husu~t dai
reler 600 - 7 70 - 950 
kuruştur. 

Evlenecek Çiftlttr evlenmıı hğıtlarırıı 
meccan&n alacaklar~ır 

Urfa Bele~iyesi 
U. fa (Hu~usi) -

B ızı usu l~üz ' ü lder 
aö ·ül J ü l'rü ne.len do 
l"t ô 

layı dev ı~ t şu i-Cl sın -
ca f c'shed il.ni ş o hın 
Beledive ı\ l eclisi ve-., . 
rine intİh t-tp t><lılt .. n 
yeni Bdediye ~it c
lisi ilk topbntısını 
yaparak riyasett> 
eski Belediye reisi 
Öıner Arazı seçıniş 
tir. 

Şehrimiz Nüfus dai 
reı.:;in<kn aldı~ımız ı.iı 
habere göre evlenme 
evrakı mal sandığından 
nüfu" idare--ine devre
di lmiş ve nüfus idttre
since mezkftr evrakın 
evlenecek çiftlere şim 
diııen meccanCln tevzi 
ine başlanmıştır. ~in· 

·ı diye kadar pullal'ile 
her aber 6 vt>ya 7 lil'a 

1 
gıbi biı· masrafa bunal
mak mukabilinde eJde 
edılebilen bu evraklar 
hHhaFso. fakir çiftleri 
art1k büyük bir zorluk. 
tun kurtarınaktndır. Bu 
faydalı hareket 6, 7 li
rayı bulamayan ve fa
kat günlük mai:;ıetini 

' çıkarıp cift yaşamak 
imka.aını temin edebi
lecek marJdt k&zanc·a 
sahip olan bir çok fakir 
memleket ve köylli gen. 
le'·inin çıftleşmesini te
min edecektir. talep va
ki oldukça bu e"raklar
dan kazalarada gönde
rilecektir. :·av urdan ya· 
pılan müracaat kabul 
edilmiş ve bir miktarda 
oraya gönderilmiştir. 

Bu bususıa yapılma. 
sı muhtemel yanlışlık
ları önlemek için evlen
me evraklaı ının üzerin-
deki kiymetlere birer 
iptal damğası vurulmak
tadır. 

Cizredede bayın-1 

dırhk işieri T. T. Een Müfettişi 
Cizre (I111s11si) - Çar-

şıımzın intizamını bozan ' Bir haftaıfanberi Şeb. 
ve e ki usullü ı;atıl ı, gi- rimiz post:ıhan(l ... i nakil 
Jintili, çıkıntılı \'C toprak. işleriyle nwş~ul olnrnk 
l:ırla Rıyrılını-w ağ"a<;Jıkh Uı.ere mt•ınleketinıizde bu-
dükk !hıl:ır mülk ~ahil>Jeri - lunan telefon , c tt·lgr:ıf 

müfettişi Bay Siirt-yya 
Toprakotrlunun vazift>sini 
nıU\'), ffakiyetle ikmal e t· 
tiği halıtr alınmıştır. 

ııia naı.::uı dikkatlarıııı cel- ~---::------------------
bederek Omrıhuı iyctiuJizin 
ruhlarda bil nüfuz ettir
di~i yenilik dbiplirıi uya
rınca bu dükkfüılar yık
tırı]ar3k a~ ri bir hale if
rat kılınmıştır. 

Cizre bu yıl ışığa 
kavuşuyor 
üizr(> (Jl usu si) - Şeh

rimiz elt>ktirik tesisatı i~in 
vilfiyet. mnk·ınıırı <lan "e 
Diy:ırbakır Bplf•di\'e rİ\'a-. . . 
Bf'tiııdcn bir ufnlı• tıılit"C is 
tenilııı i:;-rir. Bıı yıl Ciırt>de , 
elek ti• ik Jauı~alan y.ına

cakrır. 

Umum Neşri.\rat ye'yazı 

işleri Miidiiı il 

Siret Bayar 

Ulus :--esi :\1Rthaasında 

lıa~ıırıı ı tır. 

~1idyatta yapıiacak 
böJge maçı 

Cizre sporcuları Midyata 
gittiler 

Cizı e (flıı~m:i) - Bıı 

g-ün ~Jidy:ııta lıül••e birİtı · 
• r'" 

cilik ıırncı y:ıpııı:ı k li'lf'r~ 
18 kişide rı miirı>kkf'p 
Sporcııl.ırınııı ~aat 6 d,ı 
hareket ~tıuişl•!ı ılir. Taııı 
tel'hiza ılı olıııı bu oyurıcu 
J;, rıııı ızırı YPuilıııe:-;i JH•l
g-üctür. Kt>n·lilı·ı iııı~ ha~:ı .. 
rıl:ır ,.e se"gileıirııizi ~·oı 

l:ırız . 

Liseler 12 yıl 

Lise lt·r on iki sı
l'lıf aM çık <ırılac t ktır. 

Okui-Spor 
~l ıarif Vekaleti 

tar; fi odan "vlık o 
i<lrn?, çı1,;.u ı ' n1~ktr 

olan [O ' ul - Spor] 
t lt'C:llUrlSllıln 3 üncü 

'•yısı çıkn11şt1r. 

O <uyucu'a ıınızcı 

e,·s 1: e ederi z. 

__ , 
P. T. T. Mü~ürlügün~en 'I 

Yaz, kı~ otomobille 
haftada üç defa posta nak
letmek üzere Mardin . ls
t}ısyon - Diyarbakır posta 
nıüteahhitJiği 31 /7 /~39 
tarihinde ~çık eksil meye 
H:ıiidi. Aylık muhamnıl·n 

lıect .. ı yUz elli liradır. Mü
tea h bit k:ıt'i teminattan 
başka iki bin liralık idari 
kefalet de ' 'en•cektir. Ek. 
t-iltıne H/8/939 Paıartt>· 
~i günü ~aat on dörtre 
Mardin po~ta ve telgriılf 

lbinasinda yııpılacaktır. 

İsteklilerin yüz otuz 
heş lira uıu,·;d,kat temi
nat ,.~ tııüt e:ıhhitlik y::pı. 

lJiltC•·~İııf', tııahl-. uırıi \'t'I İ 

olınıidı~ııı:l, iyihı y tlş.ha

bınd:ın, oldn~urıa, dı.ıir ve 
ı-aik, okuryı-ııar oluıayan
Jarırı da bin~r olrnry:.ızar 
Vl'kil tayiııett iklninf' dair 
vt-·kaletmrnıe ile bilikte 
eksiJtme saatırıdan evvel 
komi:"\yona müracaat et
meleri il§.n olunur. 

Şartnameyi görmek ve 
tevsiUlt almak istf'yenler 
her giln merkezde MüıJU. 

riyete mülbakatta Şeflik
lere müracaat edebilirJer. 

31-48-12 

Cizre Satınalma 
komisyonundan 

1 - Cizre Ud. Tlı. İh
tiyacı için on hin kilo bııl
ğur açık ekeıiltıne suretile 
satın alınacaktır. 

2 - İhalesi 15/d/939 
Sah giirıü suat 10 da Ya-
pılacaktır. • 

3 - Muvakkat temina 
68 liradır. Şartnaınt>Jer 
bedf'lsiz olarak verilir. 
Taliplnin bf'Jli gün ve 
saatta Tabur satın alma 
konıisyonuna nıtiracaat
ları ilan olıınnr. 

26 :?8 :31 2 

Çağrı 
Mflm)eket ha,trıne:'inin 

l,at'ı ilı:.ıte tadbiuueu uıalı 
M:ıyı:-ı/939 tarihiııe k:ıdar 
ihtiyacı olaıı ~u ~etı lı•t-ı i ile 
et, odıın eksilt ıı ıesi 4 g/ 
9R9 Cuma giiııü saat lt 
YP UZl'ltılmış~ır. ı ~teıdilerin 
E11cıinıPne mür;ıcaatları 
iian olunur. 

12.30 Proğram 

12,35 Türk milziP,.i·Pl. 

13,00 Memleket saat aya· 
rı, ajarıs ve meteoroJoji 
haberleri. 

13, 15-14 Müzik (Karışık 
pruğram - Pl . ) 

19,00 Proğram 

19,05 Müzik Senfonik 
plfiklar 

19,80 Til rk müziği Fasıl 
heyeti 

:?Ot 15 · ~ıi11i mu-ikilere 
dait' 4 üı ı cii konuşma Fin 
musikisi- H<ılil Ht-di Yö· 
uetktn 

20,30 Memleket saat a· 
yarı, ajans ve mett-orojo 
h:J bnleri. 

20,50 Türk müzigi .. 
21,30 Konuşma (Dokto· 

run saatı) 

21,45 Neş'di pllkJar R· 

21 ,~O .M ilzik Solistler 
Pı 

22,00 Müzik Küçük Or
kestra - Şef: Necip Aş· 
kın 

23,00 ion :ıjans haber· 
!eri, Ziraat, Esham talı \'İ· 
lar, kamuiyo- oukut uor· 
sası fiyat 

23,20 MiUik (Cı4zbant ....
PL) 

23,55- 24 Yarınki po· 
ro~ram. 

1---------------------' 
Mardin Tapu dairesin~sı 
Debbnğllane 111evA·i

it1de kain ve sail ı-efel 
! 1Ulll01lUtı 1UllJU11Ull kil ' 

ytlt dii kd11 /uu.lutluıı 11'' 
taltkild icin uıalıa/lttl • 
keş/i'ue lıızıı11ı göri'll~ 
ıni§Lir aluliadarluı· gtl' 

zetenin çıktığı gCı: 
nün f enL1s11H.Ja o it 1~ 
btl ren 10 ncü güoıl 
~aa t 7 de nıa hallıf'le 
giJt cek n1emur~ 
ınuracaat etnıelef1 

ilau ol~r. 


