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ir·j ~afer bayramı, dün yurdun her tarafında 
iz ı tezahüratla kutlulandı 
ııı ~ , , 

{I Mareşal Fevzi Çakmak ,..,, 

·-~ 
Cumhurreisine, Ordunun tebrik ve 

tazimlerini arzetti 
- Gtı.ıAııkara 30 (A. A.) -

r ~ ta
10

7. Ağustos zafer bay
lrı~ '~ın 17 inci yıl<lönü

k İ"' 1 lbk,,t u giin lıütlln rncın-
· ı • h t", 'l.afori varatan 

rı , , ·u~rı· • 
~ilı· 1 

, ~f'f At.atii r1' e ' e 
~a 1 ~t~r lııönti ye ve kah-

ııı:.tn • 
i. onıu,·a kaı~ı P.U 
~tı·ıı . • 

ziyaretle tebrikte bulun- ' makta olan z:lfl·r ve tay
urn~tur. yare bayramları t(>z:1hiir-

'l'ürk ku:;,m tay_,·:ır .. ıeri lerint) istiı flk t•vlcmi--IPr .. . ' 
sabahtan itik.ın•n Ank:t- \'e nıüteakihl'n Aııkaraıla, 
ra vilareti v<· kaza \ 'U na- Podruıııua yapıları gı·ı,;id 
hiyı: uıcrkn.lrri iizcriucle , n·snıine i~tiı:'tk fltuıişkr
uı;arak buralarda ~'apıl- , dir. 

. . .,. 

bt:. ıuınııet ve s:ıy~ı ve 
ltı~~can içimle menısimle 
ı- Ulanmakta kövlrre 
atı , · 

~eb·ııcaya kudar bütün 
ıll~~tler, kasalrnlar bay
tıiı arıa douatılmı~, gar
l~tiurı kıtaları geçit reı;im-

Za 
Ş~lhıırümü~<dl~ i 

an 

Yaıınıı~l:ırdır. 

"NKARAOA 

~it Arık.ua<la yapılan ge 
11 .. tesoıintle :Mı.;ır askeri 
"\'(•f latA 1 de hHıır huluıımu~

'Jlr. 

:-3 ,. llıa, abahleyin. Genclkur-
" ~i (~ ha\kanı Mare~al Fe,·-
" ki • n.kınak asker ve mül 
" <•rkr. ,, anı kabul etmiştir. 

~ ~b:~~ft:r bayramı mün:ı-
r kat\ tip, genelkurmay ba~-
"' ır 1 .Mareı-;al Fevzi ('ak

ı..'ak hu .: ··-ı .. . " 11.f • gun o~ e uı.erı 
" ( 

1~'<:utnı l l ·· ·· ı:ıt t ~'U . . "~ ıur ı:ımet nonu-
~8jlt~ tik ~1Yaret1e ordunun teb-

ıtı' ~i ve ta1.iuılerini arzct
~s iltı9' "ıı ~. '1illi Şef. te~ekkür 

1
,r teb .t~ilmukabele orduyu 

~tuP t h tık eyll!uıişlerdir. 
mırı q'lr, 
~ bir· ~ektıln ziyareti 
kOıJI ~a lla~vekil doktor Refik 

01 a~ıı !:\·~~allı bu gün öğleden 
li et~ -'lld ' genelkurmay bina
ıne ~ llla~~ ~lare~al Fevzi Çak-
n1dıı ~'lika ııyarf!tle cumhuriyet 

0 ur· hav tneti namına zafer 
) 4 9 • lanıını tebrik etmiştir. 

' cra V l'killeri Heyeti 
4'lal"t 

" ayrı ayrı Mareialı 

Tezahüratla kutlulanrl! 
-Yazısı iç sayfı>ll'ıiıııizclı'-

Son cevabını verdi 
ingiltere kabinesi1 

cevabı tetkik etti 

Ankara 30 A· A. -
Hi tler dün aksanı . 
İngiliz cevabına n1u

k~ b~le cevabını ver- I 
ınıştır. ~~· 

l 11 g i 1 iz k a b i r.t esi 1 
topla nara k cevabı 

1 

tetkik etmiştir. 

Ulussesi - Hitlel'in verdiği son cabın metni 
son dakikaya kadar bize gelmediğinden bugün 
yazamadık. - . 

Genelkurmay Bu~kaııımız i\lareşal 
Fevzi Çak ınak 

~©0©1f'.1lV©l 
Slovakyanın işgalini 

protesto etti 

j 

Ankara <lO A.A 
Plonya hülnlnıeti 

. Slovak arnzısının 

rafından işgal ı nt 

Si ova k hülnin1eti 
nezdinde şiddetli 

ordusu tn- prötesto etn1işt ir. 

A11kara 30 A .. \ - 11'lanyanın yaptığt 

1 İki g.ün evvel bi.r \ teklifi rcd eden i\fa
a<lenıı teca vuz illi· Cd r hük11111eti bugün 

~ saki akdı için l~o - l-Suııu S' ün('ü sayfecle~ .. 



Sayfa 2 
• ı==-

(tJlns Sesi) 
m 

Milli Bayram Rtiportajlan : 

30 Ağustos Tayyare ve 
zafer Bayramı 

Türl' Mar~ in gi~i ~eni ~e coştur~u 
Yazan: İbrahim Necd e t G6keır 

Diin ~10 ı\ğ'u;:to3 Za ' nasım ifade eden a.kL ler- rile sfü;leyı~n, yer Icri giik

leri sarsan, Türk arslan

larmın resmi geçitleri idi

ler. 

fer ve Ta\'\'tlrt" b ın~ıını . . . 
şehrimiııte em ·nlsız tcza-
hür:ıtla kutl 11landı. ~. ch
rin hn yanını bir er ay
dınlık ıaft•r abide~i hali
Iıt! getiren bu en aziz mil
let bayramı vesilesilf' rn 
kaklarımw llolduraa bin
lerce halkın <·oşkuıı ıı<ı.ıfc 
ve ~evin<"İ il(· donlurul 
maz birer sele henwyeıı 

;ıkıp gidişlt>rinde !)ile bi
rPr milli lwy(·can s~.lınc

sirıiıı resmi g-<'çidine \ia
lıitl olmamak kabı! ol:ı

mıyorılu. 

Diirı sabah al lıuyrak 

larıuıızla ılonatıl:rn ŞL·lı-

1 in rııaıızurası ise bir ta

r:ızı:ııı ııeş\ıli Lir gı·liıı 

çt-ılıro::;ini andıran l>ir ~n 

zelliğ·e biirümııüş. di~er 

taraftan da rn em ;abız 
HE::viu~· gıinleri11derı l.Jiriııi 

dah:ı yaşamak istry{·n 
:.ı.::ıil lıir J.\arakteri adeta 
ycuiden benimsemişti. 

Dlinkii gümlüz töreni 

f.abalı t:ını f::ırıt S zı :30 
~ı>çı..: \"ali \'t~ kuıırnıHlaıı

lıkta y;ıpıl<rn tclırikll'ri 

ıuütı•:ıkip 1-.ullıı \ :ıtan St'\'

gisi uğrutıa çaı paıı Lin
Jen:e yurd evlftdıııııı top
landığı şehrin cüuıhuriyet 

ıuuyd:uııııda rııcra~im ko
ıııutaııı tarafından a:-keıc 

ve,.ilen ha'l.ır ol emri: l.ıU

yiikleriınizin kahraman 
.Mehıııetı;ikl<ırinıizi \'C. İ8-

tikl.ıal nc5lini :selfı.mlayı~ 

ları, (Sağ ol) mukalıeh~

sile kar~ıla~mış olnw.lan 
f; ve evııııız lıaııdo:suıı un 
c·aldıirı istiklfll uıar~ .. ıııuı 
~ ~ 

rııh okşayıcı tereırniimle-

rile lJa~lamıştı. 

Vali, Cenup huJut 

koırıntaıı \'ekili .,.e Em
niyet jliidüriiııiin ::ıelilnıı

ııa ( S:ı~ ol ) diyen yarı 
ııııı lıiiyUklerilc kahraman 
'l'iirk askerinin bu 8ami
ıııi ıııukalJele:-:irıcleıı çıkan • 
sesler; <;elik ıym:rn ve 
iı adelerdcn fo;kıraıı ve 
~ayewut bir kuvvet wa-

it> g-üıfryordu. Bu htıl ; 
Türkiiıı lıiiyiiklerirıe kar~ı 

ueı:;lcdiği 8('\'gi \'e sami
miyeti anlattığı kadar 
lıiiyıiklcrimizio de ,·atan 
<;oeukların:ı inanm:ıµ-a \'e 
gii vt'ıı nıcğe yerden güge 

kacl.tr haklı oldu~unu an
Jat:uı en heyrcanlı l>ir 

rnilliyet pervcrlik ve~ikası

na oeıızP.yordu. 

llk üııce Urdu adı

na söz söylı•yı'n gem<; fü;t 

tpo·ıııerı Xmettirı Yılmaz 
~ . 

c;ok c:wu.m lıir alftka ile 

dinleııdi "e alkışlandı. 

Bu arada atPŞli bir genç 

kallıirıdeki C'OŞkun vatan 
sevgi>1iııin taşkmlı~ına da. 

yanamaynrak: her kesin 

f;Öziiııden sevinç yiişlan 

akıttırdan bir h:ıykırışla 

"Huhun ya~asın. Atatürk 

Yaşa !nünü, ya~a ... r. Di
ye bağırdı. 

Ort:ı mr.ktep talebe-

ı;indı>n ~eın:-i ı;oi~ atc8in 
hitabesini allrn;>lar araı;ın. 

da bitinli. Bunu <lil'rer n 

hir taleuc takip etti. 

Orta mektep ıuüdü· 

riiıııiiz Zİ\'a Kılıı;üzlünün 

ı;ok yeri alkışlarla kesi
lerl'k söylediği hitabesi
le de Türenin en lıeye
caıılı sahnch·rind(•rı l>irini 

daha y:.ı~ıvorduk. En son . . . 
olarak <'enup komutan 
vekili Kfı.uıil Erçin tara-

Bu ""e•·erılt·r Kahraman 
M y ' 

inörıünün gazenfer ev-

lfltları idi. 

Bu "<.'"cııler uütlin dü.,-
t:ı .. ' 

ınaularıınıza en yokluk 

i<;erisinde kıvrandığımız 

:ıcı giirılerinıizde uilc uo
yurı ı•ğdirten zaferler Laş. 

buğu ı\t:ıtiirkün fü·İl ruh. 

lu çocukları idil('r. 

Atillaların, Ct>ngiıl<1rin, 

Tinıurl<.•nklc·rin \'e fatih
lerin açık alııılı torunları 
olan k:ı.hraınan l'.-iİ varil(!
riuıiı.de g-Pc;tiktcn 80nra, 

adımları yiirekleriınizJeki 

coşkurı !3t\'İnçlnj kndret
leştiren istikbalin büyük
lerini genç \'e dinç Tiirk 
nesliııin ac;ık fikirli spor
cu ve talebclerirıi seyret
meğe başlıyorduk. Bütün 
bu manzaralar Türk mil
letinin yl'lli lııöııüleri, yt'ni 
l:'Ukaryalar \'C yeni Dunı· 
lupınarlar lı:ızırl:ıınak az
nıile çalı~tığ"ıııı ifa<lc cui 
yoı <lu. 

Jandarma ve Poli:sle
rinm.ın re~rııi g<.1çitleri <le 
çok nıuııtaznm olmuştu. 

Enıniyet \'e huzuru
muzu kPndilcrirıe emanet 
ettiğimiz Ciimhurivet za- ı 
bit:.ı.ı;ımıı l..ıu gt·ç;::nnı de 
iftiharla seyrettik. 

fından alkışlarla sona 1 TI 
1 

A 

1 ı ii asa: c iin !!ündiiz eren <liğer Lir nutuk söy- • ,, 
}c·rı<li. t•:viuıiz bandosunun ve gP<.'e uayrarn tezahii· 
terenrıiiııılerile zafer alayı 
resıııi ge<:ide uaşladı. 

Kahraman askerleri· 
miziıı şanlı !;Pt;i~ll'rini gö
ırfü:leriuıizi iftilıarla ka-o 

bart:uak ~wyir ettik. On-
lar , Türk a:::;kcrlcriııin , 
l>unıhıpıııarlar y:aatan 
1':;-~ıı Türk ordu!\unun, 
tLJrilıleriuıizi zafrr ı~ıkJa. 

, ratı da ispat e<liyor<lu ki: 
asır hı ruan beri mi ili beıı li
ğiııi hiç uir şeye feda et
mı:;p·cek katlar asil ola
rak y~ı ~amı~ olan Mardin
lilt•rin <le nıilliyctı><1rvr.r
liklerile co~aıı kalplcrin
lfoki 'fürkli.ik llŞkı; sön
IlH'Z el.H·di birer ateş g·iui 
parlaıııakla de· am ede
cektir. 

Sayı t3 ı;., 

Dün Hal~evimiz~e yapılan 
Bayram merasimi 

' 1 

. t ~ ı 
f , 

Halkevimizden bir görünüş 

Topların l>ayra ın h~

yPcanl:ırına hız \'crı·n aki8 
!erile coşan halk diiıı ge. 
ce de şaat tam ~O de 
Halke,·imizde toplar.dı . 
Binine<· halkın kl'f'İf kit
leler halinde topla.ndığ"ı 

caddelere kadar yayılan 
sinemamızın hoperlolarile 
yapılan nf'şriyatta ı;ok .. 
cazipti. 

Caddelerde, parklarda 
ve nıeycianlar<ln. toplanan 
halkta Halkevindt•ki bu 

neşriyatı candan alftka. 
ile dinlc·yordu. 

Evimizin trasesinclc 
yapılan lm tören \'1' nes-. . 
rıyat nwrasimi, sinemayı 
bıncahın~· dolduran hal
kın huzurile ve eviıııiz 
Landosu tarafından çalı
nan istiklftl mar~ile b:.ış. 
]adı. 

.Muharririnıiz lbrahim 
Göker, Muhal.ıere lll<'ınur
larırıdan IlibPyiıı Ug·urlu 
ve Esat Yiicet'ov tanıfın
dan verilen sövİedt·r Lii 
yük bir alaka .\'C sempa. 

ti ile dinlerıiip alkıslarla 
bitirildikten sonra .sinc
ınanıızın biri ( lsta11bul :e
yalı:ıtı esnasında J)olnı:ı 
l>ahçe 8arayında lı~lk uıü
mes::;illerile ı··öriiı::en kıv-

~ . . 
metli Ht•isicümhunımuzurı) ' 
\'f.:: diğeri <le \ .:ı.fiiııir Nn
rnttiniıı konserleı inden hi-

Bur<ı<l.tki mer:ısinı t~ 
G ı 

marn olduktan sonra ney 
ve sevin\~ içinde dagıl~~ 

ıı· 
halk bu emsalsız baY~ıe 
ının se,·inç tezalıü rlcrı 
hem gülü~üp eğ-leniY0'; 
hem de ı-abahlara k :ıd9 

'l 
ha va fü~eklerile asker11 

' ,. 
çok muntazam fener ali. 
.larını seyrederek ve M9' 

din kalesinden ·· vüksclf0 

şenlik alev !erine ~baka r!l~ 
izharı şadımanı eyle· 
yordu. 

' 
Askerlerimizin Sevincı 

Dün Hükfimet ci''11
' 

rınuaki jandarma kışll' 
sının bah<:esiııdcki Me~ 
metçikleriıniz de kas:ıtıl 
ralarla milli orunlar of 

~ 1 
nayarak ilanı şadıu1:ıll 
P.tmi~lerdir. _______ ,.../ 
Yarınki 

Postalar 
25/8/1939 Cum~ı 

. o 
Yarın Sabah saat 8.~ 

-ı 
da Ekispre:::ı Tren post:J' 

·ıc. gelecı·k, Sa.vur, Gerct\ 
Midyat, İdil, Cizre, DiY': 
l.ıakır, l\usayLin, Kııı lt. 
tc \'C Derik postallılrı gı 
decektir. 

6 
Mektup }d~esi saat 

-· den 17ye, Ha\•aleveP
0 ket. hranjı da saat 8 Je rirıi y;t~at;ın) iki 

ve güzel filimiui 
vlarali. seyı·ettik. 

lll ii lı i lll 
para:5ız 1 15 şe kadar açıktır. 

~ 
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' 

1 

incı 
ci\fıı· 

kışll' 
)le~· 

asııtıı· 
of 

UJlşlJI 

• 
1 
ar 

'!····~--~-·~--~·~····ı· 

lün gece~i Or~u Evi Balosu 
t~ferin kutsiyetine yaraşır 

ır neş'e içerisinde geçti 
b·· de uıı gece Ordu evin-

" Çok er .. 1 b" l. 1 ıa~ll l')UZf' ır ua O 
tnıştır. 

~t :aın saat 8 zı 30 ge
e~%aşıa?•aıı baloJa Vali. 
~ .1' R umandan ,·ekili. 
ıt 111ret ~ı ... 1·· 0 J 
~rıu ıı uuur , • an-
-Uııua .l\oıuııtanı, ~la:ırif 
Vr. r(i, bir çok a~kert .. ıw· 
~~ ~iki :Jmir \ e ıabi-
~~y ~ıftıeı ile hazır lrnlu 

OtcJu. 

fa Tonıhala çekildi ka
zananlara kıynwtli hedi
yeleri derhal \'erildi. 

. Gece yarısından ~onra 
saat ikiyi geçerek E\'ia{i-
1.in bandosu tnrafındaıı 
Onuncu yıl marşı çalın . 

nıak suretile baloya ~on 

\'f'rildi. Hiilasa diin Ordu 
evinde verilf'J1 lıalo dahi 
Z· fNiu kmbiyetirı<• yara. 
~ır bir neş'o kcri~inde 

lii k geçti. 
~e\. r ·ısı rn bekar nıii-

ve • 
~İt r g'Pn<;lcr rle ayrı Bay Kazim Unlü 
ı~,ıııasa i~c"Tal t>tmi~ler, 
.""? eı · ·"' 
~~ b' 1 bir gurup lıalin-
kir it araya gl•lıni~lerdi. 
le!' taraftan hava fi~ek-

1 at \ 
la~ b·llıyor diğer taraf-
taıar ırı bir ttirlli numa
~Utaa te.rtip cdiliyordıı. 
~e <l akı lıalo nır.rasıaıt
ltıa : ber mutad istiklfıl 

t~ııe b 
aşlanmı .• tı. 

lık .. 
~arıda 0ııce çiftleri lH·ye 
1~rı ~ heyecana koştu
~aı guzel bir fokstrot 

ırıuı 
''ıtı · <_,iftlcr kısım kı-
lara.r~ansa ba..Jadılar. Bir 
~~Uı arı. çok muııtazam 
ltıtuı bır tarif 11 ve tabi 
~l~rı ~~~k _tertip. edilmiş 
~r ,ı. Ufeyı doldur:.uı c;ift-

.ı 'IJ~er · 11\:va taraftarı <lansa 
lll ,,,}• 

'-'UIYOrlardı. 

~ 3o 4 

Şehri,1ıiz P. T. T. 
nıenıurların·dcın Bay 
Kazin1 Ünlü Beytül 
Şabnb P. T. T. Şef
)iO'ine ta\'in edilmiş-

b ~ 

tir. 
Tebrik eder yeni 

vazifeleri n<le b.c. ş·1-
rı1a r dileriz. 

• 

Planya-Romanya 
Ademi teca

vuz Paktı 
e ' O defa co~kun 

~e\ıi~errn:şt dönen ı;.iftler ı -Baş tarafı 1 nci sayfada.-
~Ub ç . ıı;Prisinde idiler. 
~ arrır' · 1 kendisi Ronıa nyaya ~t llö ııuız lırahim Nec 
~Uıiıı ker tarafından hu mür<lcaa t la a v n İ 
~~~'e e halkın balonun teklifte bulunt;lUŞ· 
lıtınak"e lwyecanını art- tur. Plon_,·a u nıu rni 
f.iyllaıı ta Oıflhiuı birer. rol 
~·rlleo~~laıı için samimi ev\·elc.:! ittihaz et-
Utk 'l' ılerde bulunuldu ve rniş oldukları ted

~~dtıs ayyareciliğile, Türk birlere j la ve ten hu 
tıırq\! Una ithaf edilen iki 
O rı ba u Şicı ıı parçalar okuu-

detıe alkışl:ındı. 

' IJvn 

............................................... : 

Türtiye Radyodifüzyon Postaları 

Türkiye radyosu Ankara radyosu 

Uzan Dalia: 

Kı•a Dali•: 

lfı48 nı, 183 Kc8. / l~O Kvv. 
ı U.7 4 ın. 15 ı 95 Kes. / ~o K ,.v. 
:H.70 m. H,ıtJ:> Kc8. /:?O K vv. 

Bu günkü proğram 
ll • 8 • 939 Per4embe 

12,30 Proğram. 

12,35 Türk müziği 

13:00 Memleket sa:ıt aya 

rı, ajans Ye UJeteuroloji ha

bederi. 

13,15 - 14 ~luzik (k~ırı~ık 

proğranı - Pi.) 

19,00 Proğranı. 

19,05 Miizik Hafif ı lr

k'1stra müziği - Pi 
19,30 'l'~rk nıüzi~:i İnce 

Sm Fa~ıı 
20, 15 Konuşma 

~o.ao M r,ın le ket saat aya. 
ajans \'e Wl1 teuroloji: lı:ı

lH•rleı i. 

20.50 Türk müzigi 
21:30 Kouu:;ına 

~l.4G Nc-~eli plaklar - iL 

22.00 ~liiıik ı kii~·iik O!'

ke::trn . ~cf ~ ecip Aşkııı) 

28.UO Sun :ıj:ıns lıc.thcr 

ıcri, ziraat, e:-;haııı tah"ililt 

1 

kamuiyo . nukut uor~ası 

(fiy"'t) 

Mardin Seyyar J. T a~ur 
hmutanh~ın~an 

(Açık ek11iltıııeye konaıı i~ ) 

1 - Mardirı<le :-:ı~yyar 

J. taburu i~fr:ıliudt· bulu
nan hüküınct ch·arııı<laki 

kışlad:ı (83i) lira (~J5) ku. 

ruş keşif bedeli çalı~ına 

oJalarile, erat koğu~l:ın · 

\'e hayvan ta\'lalarında 

uıC\'CUt kırk dürt ad"r peıı

çereye ait çen;en:leriııin 

kflmilen yenilemesi. 

2 - Keza bu kı~la da
hilinde l262) lira (5) kuru~ 
keşif bedeli hay\'an ta\'

l:ılarmın tavan Ye ket:ıf'f· 

lerinin 1;at)ak kı::ıırrılarınııı 
taıııi r i~le ri. 

3 - Bu işlere :..it ev. 
rak ~unlarJır. 

A) - açık ek::;iltwe şart 

lan \'C Pksiltoıe do~yıtları 

0 1 uınka\ tlı, nmııt-lt>ri 

E) Feuui ' 'c busu~t ~aı t

ları 

4 - Tamir YC yenile

me i~i :?-1 /8/ü3ü t:ırilıin-

1deıı 7 / 9 /939 tarihine ka
dar on be:; g-iin ıııütdc· tlc 

:u;ık eksiltuır.yc konulmu~

dıır. 

5 - 7/9/939 Perşembn gii
uü s:ı:ıt on \'C on l.ıirdc ~1ar
din sPyyar J. taburu ko 

ınııt:ınlıgı daire:sirıde top

lanan komisyonu tarafın . 

dan y:ıpılacaktır. 

6 - istekliler bu işlere 
ait tafsilatı tabur konıu

taıılı~ıııdan öırrene uilirler. o o 

7 - ac·ık ek::-iltmeYe "İ· ".W • cı 

re uilml'k için istt•kliler ye-
nileme i~iııe (6:?) lira (85) 

kuru~ ,.e tamir işine ( 19~ 

lira (65) kuruş muvakkat 
teminat makbuılarile lica· 
rrt Ol1ac::ıııa k:!yıtlı olduk
larına uair \ e::ıil ... a ile dıli 
yt'l 'e::-ik:tlanm ihale ı:;a

a tına kadar k oıııiı-;yoı1a 
\·~rmeleri ilan olunur . ep .. t'. anau Harman dalı .. Çı v,b Oğlu ile la'.l ha-

"rını .. 
llluteakip iki de-

günkü vaziyetin a 

n-ıir olduğu askeri 
tedbirleri takviyeye 
karar verıniştir. D) ke~if ,· arakaları re 

l rapor. - ~2 · 25 28 31 

1 

günlük 
• 

-PiYASA-

Bu~dav ,... .: 3 l --Arpa 2 50 --- --Un (Bir çuval) 575 
l>:ırı 3 --
Nohut 6 --
~tercim ek 3 --

50 
Pirinç 25 

1 

S:ıde Yağ' 95 ı-
Tereya~-ı - --
Zeytiu yajfı 70 1--

Yün 45 ı ;ı 

--Deri 50 1 

,_ 11--
B:ıdem 20 1 --
_Bad.eın içi 97 i-Ceviz --

Ceviz }<:i --Mahlep 30 
ı\lazi -20 
Kesme ~eker 

-
35 -Toz şeker 31 

I= Kahve 120 - -
~abun 42 

:1 

Çay 350 ' 

-İ\.-uru üzün~ - 20 - -
PPktııez 15 1 

Hal -, 45.l 

Çocuk 
Çocuk Esirgeme 

Kurunıu Genel nıer
kezi tarafından çı
karılmakta o 1 a n 
(Çocuk) adlı dergi
nin (156) Sayısı çık
n11ştır. 

Yurt yavrularının 
sağlık, sosyal ({ül-

türel durumlarının 
inkişnfına hizmet 
e<len bu kiyınetli 
dergiyi çocuklara 
çocuklu ana veba
b~ la ra tevsi ye ede
rız. 

Cumhur.iyet 
Mü~~ei Umumliğin~en 
On lira a::;li ınaaslı l\lar-. 

din ıııcrk..-z piyadr ınuba-
şirligi a~·ıktır. İlerde katip 
yl't i;;-tirnıd• üzere orta 
mektep mezunları 1 ercih 
edilecektir. Talip olanların 
:ıJliye encümenine müra
caatları ilan olunur. . . 
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ULUS SESi 
Umami Nqriyat we Yası lfıetl 

Dlrektöri 

M. Siret Bayar fi 
Baaald.ıi• yer: (ULUS SESi) Ba•dli" 

Eald Halkeyl Blwl H•-•' Daire 
- - - .-.---

Teltraf Aclrul 
~f tırdinde "Ulus Sesi., 

ı······································:=:::::;:~ 4J~~ ...... ~ ... ~~ ...... ~ ... ~ 
A~ a ·~r·y·~·;·ıd·~;·ı···--·.... . ~~i Eski Gazeteler i 

Çocuk Esırgen1e :: :• •) J 
'1 1 •• • ...... 

Kurunıu Genel l.l er- , :: G-UMUZ FABRI .. wr • 
kezi tarafında 11 çı- ii KURDU • !5:; Okunan gazeteieri Çocuk Esır-~ 
karılm~:-ıa o 1 a n :: KALAR VE YAPTIÖIMIZ ~= ·~ ' 
(Ana) adlı de

1
rginio 15; DEMİRYOLLAR Si i geme kurumuna verirsen iı' 

(15)Sayısıç1{n11ştır :: ::""T 1 
ı•• Hep ulusun biriktirme guctlne ••-> k' · J d JI] 1 

Yurt yavrularının 
1

!! dayanır. =~ •I rımsesız yavru ara yar 1 1
1 •• • • .&\. 

S vl l S 1 K-ı •• . ••...,. I ~ a<:r 1 ,, osva u - ,.. Bu gücü arttırmak hep senın ,., ~ t · l 
tü~e( dur~nılarının ı!! ==ı .. e mış o ursunuz. 1 

inkişafına hizınet 5! elindedir !! :"""''tt"tt'"'."'"'"'"'"'""'"~'' 
. ı b 1 . ı· ······························~············· ~ •• euen u 'ıynıet ı •••~!!.!!!•••• .. ••• .... •••__!!a~•••,!!!.••••••'•• 

dergiyi çocuklara 
çocuklu ana Ye ba
balara ta vsi ve ede . 
rız. 

Vilayet Daimi 
Encümeninden 
ı - Eksiltoıeye konu

lan i:;-: Ma.retin-Diyarba· 
kır yolunun ~lardindl•n 

.itibaren 38+000 41+11 O 

SCHAUB 
1940 Shaube Radyoları 

geliyor 
füıdyo alınak İ8tiyonrnnız piyasedeki ı·ski ınoıl('l

lere kuıııııayırıız yaku11la gelecek Alman T~luılğinin 

şaheseri 1940 Sctıaııb Radyolarının kataloklarını 11-
~'U Ko~· hisar Radyo ve Elekciıik I~ık E\'inde görüp 
Tt:f$ila t btey iniz . 

ııuııci kilometrderi ara- \ 
sında 3110 ınetr~ tulun- Vilayet Daimi 
daki ı-;oım tamiratı trnsi- 1 .. . ,, 

Vilayet Daimi 
Encümeninden yr.sı tn~aatı 26/8/ 939 Encumenıncen 

tarilıind~n 12-9 9::J9 tari-
biııe katlar 18 giin 111Üd· 

dPtle açık ek:-.iltuıe~ e <;ı· 

karılıııı:;;tır. 

~ - Ke~ir hP<leli 4~;3() • 
Lira ı;, kuru:;tur. 

3 - lhalP l~ !l-9:30 ta
rilıiııdı• Salı giinii ~aat 1 ~ 
de vilfıyet daillli eııciime
nincc yapılacaktır. 

4 - Muvakkat tt>ıııinat 
miktarı :3G;3 Lir.ıdır. 

5 - lııale1.forı sdd1, giin 
t•vv(•I Yesika alıııak. iı;iıı 

\'İlayete nıiirac:ıat Hizıııı

dır. 
ü - Bıı lı11:-,u~ta daha 

faıda taf::ıilat alm:ık \"(• 
e •.-rakı kc:-fİ\'t'\'İ 'rfirnwk . . ,..., 

ist <'yen ini ıı ,·ilfıyet d:t imi 
c11<'iit11C'Dİ ilıı ııafia dairl'
siııc miir:ıcaatları il[rn 
olunur. 

28 31 ~ () 

Kızıl aya 
. . 
üye ol. 

1 - Ek::;iltıneye konu
lan iş ~larıliıı Diy::ı.rlıakır 

yoluuuu 67 +..ıoo inci ki
loınetn1sin<le yeniden juşa 
edilen l>etonarnıa tahliyeli 
köhrüniin nf'ntki~i inşaatı 
'2G/S/<J0,9 ı a ri hi nd<·n 1 '2/8/
!.HW tarihim' kadar 1 giiu 
~lüt<letlı· açık ek:::iltııwye 

çıkerıl ıııı~tır. 
~ - kcşa lıc<leli H70 li

ra Uli kuruştur. 

;3 - 1halcsi 12/U/ü:Jü 
t:trilıiııde ~alı giinü s:ıat 

1:? de VilfıyPt daimi en· 
cııırıenirıce yapılacaktır. 

4 - Af ih•akkat tcmin:ıt 
ııııkt arı (5 1) liradır. 

5 - llıaleclen $ekiz gün 
ov v ·l \'Cbik:ı aloıak için 
,•itayete müracaat hizım
uır. 

Ü - llu Hususta d:ıh:ı 
fozla tafsilat almak ve 
evrakı kc~fiyt•yi görmek 
isıiyenlcrin vilftyet daimi 
encümPni ile nafia. daire 

1 

sine müracaatları ilfüı 

olufJur. 
28 31.2 6 

·-

1 - Eksiltıne~·e k unu
lan i~: btarıyorı -- ~Iar<lin 
volunun O+flOO inci kilo-, . 
metrı>ı:-inıle BGO metrelik 
menfez inşası 1 n~aatı :?6· 
8 9:30 tarihinden 1~ 9 u:J9 
t<1rit.iue kadar 18 ~üo 
müddetle açık eksiltmeye 
çı ka.rılrn !~tı r. 

2 - KPşil' bedeli 7ü9 
Lira ~n k u rıı:;-t ur. 
0 - lhalı~ J 2 H D:J!J ta

l'ilıindc ::)alı giinii ~aat da 
\ ihlyl't daimi (•nciiıııenin 
ce yapıl:ıcuktır. 

4 -:-- l\lıl\·akkat teminat 
miktarı ~5 Liradır. 

5 - lhaled1.·n ~ı!k"z giiıı 
c"·vel vcsıka almak icin . 
dlfıydt· rııiiracaat l:.ltım 
dır. -

6 - Bu hususta daha 
(azla tafsilftt alnıak ve 
evrakı kc::;fiyeyi görmek 
isteyenlerin vila vet daimi 
cnrr.:!ıneni ile n:~ria dai· 
resine müracaatları ilftn 
olunur. 

:!S 3t-2 ü 

~·,·······~ ··········~
il ' : Yurt yavrularına teşekkür ~ 
• • 
• OkuJukları nıektep kitaplarını k•' ~ 
: tap alaıniyac~k k:ırdeşlerine veril' ı 
• nıek üzere R adyo evi ve kurun1un1uı9 ' 
: gönderen yurd yavrularına Çoçuk 
; ~'ii~gerne Kurunıu aleni teşekkürle' 
l'I rını sunar. 

: ..•••..•...••.•..••.• -

Mar~in Bele~iye Riyasetinden 
Mahalle•l Mevkh Hedadu . 

:$u Ana cadde 
• 

Yemini Ermeni katulik kilis~~-; 
\·akıf hanesi yisari kilılani kılı 
arkası ve cephesi tarik. 

llü~teıuilatı ve mikdarı: 
Altınuaki ahir ahara ait 

olmak üzere fevkfuıi hir 
oda dahilinde hir kilar 
ı lürt ınüsallaluılı uir hüc
re bir kuyu ve bir hala 
fe,•kani haraba bir oda. 

1 dahilindeki iki oda ,.c iki 
kiler yine bir su ku vusu 
bir uıutbak bir hela· bir 
oda ve altında Lir mahzen 
"e dört diikkanı nıiişte
nıil bir bap hanPnin 3G 

1 l'clıirn<lerı 8 sehmi 145(3 
sehim itib:ırilt:! 7 Hl sehıuı 
"e mezkir 36 sehimden 
G sclım ı ve mezk flr 36 
sehimde 14 sehmı 7200 

1 sehıın itföarile 3665 sehmı 

ı 
ve mezk(lr 36 ::.ebimden 
8 Sf·hını 24 :ehim itib·ni 
le 18 sehmı. 

.,ı 
Hudut ve evsafı sB1 

vukarıda yazılı "e kC8~ . . ~· 
lardan hazineye Dlet 

1
, 

olup Belediyece satıo ~ 1 

[ mıl;\ olan hane Jıissr~ıO~ 
mülkiyeti (500) Jir3 ~ 
haınmen bedelle aı.;ı~ 
tırmaya bırakılmıştır· g1 

Arttırma 13/9/0~ Çar~amba günü saat 1 f 
Belediye daire~inde Y' 
lacaktır. J 

Muvakkat teminat ~ 
ça:n {37,5) liradır. s-, 
alma bedeli peşinen I 
lediye ,·eznesine -;e . 
ccktir. r~teklilerin e.1'91; 
me şartnamesini gör~ 
üzere her gün ve e"sil ~ 
ye girmek için mus}'1 (' 
gün \'e aaatta Beledife. 
müracaatları ilAn oıuıı"' 

2981-~6 


