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On lk inci vıl .. Kuruluş yılı ı Aaustos 927 

İleri hedeflere doğru 
Cumhuriyet Halk Partisi kurultayının 
yeni kararlarile Türk nlusu iktisadi 
sabada Milli Şefin gösterdiui yolda in
kılap tarihine askeri 2.aferleri kadar 
şerefli, iktisadı zaferler kaydetmek 
urif esindedir. 

C. Halk Partisi Beşinci Büyük 
Kurultayı bu gün Başvekilin bir 

nutkiyle mesaisine son verdi 
Ynzan: Siret Bayar 

A ta~ürk inkılfiLırı~n Lo- ! Bizde Cümhuriyt-te 
zan muahede ıle ulu- ı kadar ihmal rdilen milli 

surnuza t . . x.· t .. . l ,.. · emın ettıhı ıu- ı" erden Liri de milli Ban-
~ uk haklardan soura, mil- kacılık idi. Yer vn ku-
l~ sanayiinıiıi itıkişaf et- rulmuş olan Ecn~bi ban
tı~rn.t!k , iktİ~afiiyatımızı lrnların oynadığı roller. 
ınıllı tas:ırrufla yürütmek karşısında sermayedarla-
aııui, Cumhuriyet Halk nmız, kredi bulama-van 
Partitiinin ana pren~iple- sanayi erbabımız bir ·kö-
rinden biri ve en mübi- ~eye çPkilil' kendi yağile 
ıui olarak tecelli etmiş ka' ruluyor, imtiyazlı ~ir-
tir. ketlerin iktİ$acli hayatımıza 

On altı nl uibi kı ·a 
• b 

hir zaman zarfında, yur-
dun dört Yönünde tüten 
fabrika ~acaları. çevri
len uıotorlar göz ön\ine 
alınırsa partimizin sana-. ' Ytleşme sahasında yarat. 
tığı varlıklar çok iyi an
laşılmış ve takdir edilmiş 
olur. 

eııdirdikleri darbeler al
tında devlet ve milletin 
beli bükülü, eli ve kolu 
bağlı bulunuyordu. 

.Memleketin verimli bil-

Ankaraya 3 Radycı - 1 
Cümhuriyet llalk Parti:i 

1 

Kurultayı bugün öjilcden 
evvel Abdülhalik Rl'nda
nın Başkauhı:bnda Lwşinci 
toplantısını yapmış, umu
mt bey'ct ve müstakil 
grup azalarını :5eçtikten 
sonra kurultay bağlılığının 1 

millt şefe bir hey'et vaısıtasile l 
arzine dair verilen tak
riri alkışlarla kabul etmiş 
ve Ba~vekil Refik Say
damın önemli bir nutkile 
mesaisine nihayet vermiş
tir. 

karşılayan, kuvvetiui Ke
ma.li:<t inkılapta bulan bu 
milli tt·şekkül az zaman 
içinde iktisadi hayatımız

da büyük varlıklar ya

rataıağa muvaffak ol-1925 Y ıhrıda dl!v let 
fabrikal:.ırını Lir ar:ıya 
topJapırak bunları tt·şkil 
olunan sanayi \'C ıııaadin 1 
bankasının idaresine ver
ınekle baslayan milli fl:t· 

nayi hareketini kuvvet· 
leııdireu ve iki yıl 
Sonra neşrolunan teşviki 
sanayi ve 1U2U da kabul 
Olunan gümrük ve tarife 
kanunları, yeni Tiirkiye
lnizde milli ~anayii · kur
Jna ve genişletme yolun
da atılan ilk feyizli adım 

tiln ikıi~adi k:ıyrwkl:ırı 

imtiyazlı ecnebi şirkctle

ı in eliadt.·ydi. Milyonla
rıuıız bu k(jnaluan AYTU· 

pnya akiyor, halk yokluk 
İ<,:iııdc kıvrnrıiyor, i'iz yur- muştur. Kurulduğu gün· 

den br,ri mr.ııılekctte ge dundaki kazanç gPtirir 

olmuştur. · 
Devlet fabrikalarını 

lllodernleştiruıek ve llah:ı 
iyi işletmek sanavi er
babuıın m~htaç ~lduğu 
kredilt-ri temin etmek ve 
Yeni fabrikalar açmak ga
Yesile kurduırumuı " Sü-n 

nisleven is sehası iiıcrin-
işlerc gireıııiyoruu. Ecnebi j " . : . . :. . .· 

11 
• ı. • 

hankalar, ecnebi ~irk etle- <le ı:;: \ c ::;,~r~a) ı ~bauın.ı 
rn bol bol kredi açarken f a~tıf!ı kredı ıle. <l~mıa. ~ e
'fürk ~anayi erbabıua ,.c nı adımlarla ılerı gıden 
sermayedarlarına kapıla· ve memleket iktisadiya-
rını kapiyordu. tında çok büyük rol oy

Milli savaşı, Türk in

kıiap tarihine altın ka
lemle yazılmaya değer 

za fcrlerlc lıaşaran Cum 
huriYet Balk Partisi. 'il
ce banisinin YOi rrösteri-

na.yarı Türkiye i.,. uanka-
~ı ulusal Türk uaııkacı

lığında ilk dafa olarak 
ecnebi mcmlek~tlerde şu
be açmak suretiyle Türk 
kredi ve itilıarını yükselt
m~ğ~ hadim olan ilk . " 

ciliği ile milli san:ıvii in- Türk bankası oınıak :;-e· 
kişaf ettirmek , c. uıillt refini de kazamm~ıır. 
iktisadiyatı tasarrufla, 
yurdun verim ka vnakla- ı Öz olarak ~unu ela 

Türk- Fransız 
anlaşmaları 

Hatay anlaşmasiyle bir
likte ilan edilecek 

Ankara 2 Raövo: hakkak nazarile 
Pa risten bildiriliyor: ba knıa k tadırlar. 
Selahiyettar n1aha- l'~rk - Fransız 
filler Türk-Fransız anlClşnıaları Türk
anlaşnıasınırı Sov- lerin Hatay hak
yetlerle ycı pılnıak- kında ki isteklerini 
ta olan anlcışnıa- yerine getiren an ... 
lardan evvel tahak- ı laşnıa ile birlikte 
kuk edeceğine nıu-

1 
ilan edilecektir. 

Askeri bir heyetimiz 
Londraya gidiyor 

Ankara 2 R;ldyo: lecek olan Fransız 
Londra: Bir Türk Genelkurmay baş .. 
askeri heyetinin önü ı kanı General Gaın
nıüzdeki hafta için· re bu hevetiı11izle 

" 
de Orgeoer;ıl Kazinı teınas edecektir. 
Orbayın riyaseti al- İngiltere trrafın· 
tında Londra ya gel- ,· <lan l'ürkiyeye ve
nıesi bekleniyor· rilecek harp leva-

Övle zannolunu 1 zinıi tediye krediler-
J ~ 

yor ki Londraya ge. le ödenecektir. 

Gafenkonun Ankarayı 
ziyareti 

lllerbank,, ın önemli ça· 
lışınalarile milli iktisade 
doğru daha ıeniş bir sa
ha üzerinde çok ileri he
deflere do~ru ilerleyişi-

rile ve Tiirk parasiyle yil· kay? etmek işteriı. l~i: Cıı- 1 
rütmek için Milli banka- 1 murıyet Halk Part ıı:-ı he- ı 
cılığı da kurmaua gecik· 1 şinci ~nrult:ıyınıu ycııi. •rn
meıııiş, bankacılıkta <Tidi- 1 rarlarıyl<' Türk ulusu_ ı~-

b t' a' l l M·ır ~cfı N lecek yolu Türk ulu · ısa 1 
SUll:lua • 1 ı "'. - Ankara 2 Radyo: ı azın Gafenkonun 

suna göstermiştir. nin gösterdiği ~· ollla ın R K l 1 A k 

• r;ı 

lllııe bugün kendimiz bile 
hayret edi\'or ve lıa\'rnn 
kahyoruı. " · 

kı13p tarihine a~k<:rt ·ı.a- odor Ajansı, rcı rt sın en n ara ve 
Atatiirkihı bizzat kur- ferleri kadar şerefli Krolun tekrar tah· ı Atineyi ziyaret ede-

duğu iş bankasiyle bu iktisadi zaferler de kaydet- ta çıkışı şenliklerin. ce<Tini bildirnıe~tc~ 
yolda ilk a.~ıw ~tıl_ınış \'e ı nıek arifesindedir. d Hariciye l di~, 
halkın hakıki ılıtıya~nı • ı en sonra 
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Kuımitay deleğelerinin Şehrimize getirilecek Sil 
Türk kuşu alanında Gurs köyündeki Suyun şehre getirilmesi 

tetkikleri daha elverişli görüldü 

Bayan Sabiha Gökçen 

Ankara 2 Radyo: Gençler hura<la pa

Türk Hava kuru - 1 raşut. Akropnsi ve 
nıu başkardığının filo uçuşları y~p Şehrimizin orta kısmından bir görünüş • 
da~eti üzerine Ka· 1 dı G c t .. • 1111 ş ar r. : n ıç ""h · · e ,..,.et· ·10cek k ı· Eıı· ı· 1 ö L · · d ' · 'ie rırnıı t'"' 11 in su vcrınr· · teı ır. ı ıın rıce u bll tiznın e ya-
muta yda n 150 l<işi 

1 

üç kızın akı opasi 1 ı;;u liıerindeki inceleuıeln- ııiifıı~a ~rnııiye<lr. 320 litre pılan tetkikatta su şehir 
kuru n1 çalışmaları uçuşları a 1 kışlarla den • oma proje müteah- su kafi ~elt>ct)~irıo :!Üre E'cviyetiindt·n aşağı oldu-

lnı tetkik etn ıek için kar şıl~t n mışt ır. Sahi· hidi ile Gurs köyündeki uu meııbadan :;eh re ınik- ~undan ancak motör va-
Tür k kuşu ala nın~ı ha Gökç·· n de hi r. suyun şeb re getiıilmesi t:ırı l:ftfl su alındıktan sıta~iyle terfii zaruri gö-

husmmnda Bcletliyece mu· sonra küyiin bahçe ve rülcnüştü. 
gitnıişlerdir. uçuş ya p1111ştır Ün tahık kalınmıştır. dt>~iruıeııleri11c yiııe kif<l· 

Delegeler, ta yya- dd n . onra Türk l<u-1 yPt edec<>k su kalacaktır. 
Bu ~u üzni ııılc <!tüt ll ı ) relerle çekilen ha \'H ŞU la bra t U \'Cl J l gezi\- ··ı 

1
• ~ d atta ŞP ıre SU a ınnıak. · T .. l l ı. yapan mu ıem 1~ a.:e ar. la bu menbaııı randımanı 

Pflranonıları sevret- mıs, ur< <uşu ~u- tıuv~rir"in raporuna ve b' L k · ı· 1 . ~ • . . . ır uçu · mıs ı arttın . 
trkten sonra Etııne- nıandanı çahşn1a- rıetıceı tctkıkatına nazaran uııs olacaktır. 
suttaki tayyare me\' l lar hakkında izahat , Gurs kö~·ündeki su nı.en- ı · . 
d · · . I d. · ı . . baı sanı yede 320 lıtre Bundan bır kaç yıl 
anına gıtnı1ş t: r ır . . \'erm1ştır. 

Halhuki su "Ily<lros
tad" aletilc su üzerinde 
yapılacak uf:ık Lir şiddet 
suvun st'lırc ~kmasını tc-. , 
ıııin edecek ve Mar<linin 
ezeli eıı biiyiik derdine 
çare bulurınıuş olacaktır. 

----------------------~·--~~~~---

~inôeKi Japon asKerleri sıKış:K 
bir ~al~e 

Soviyet Rusyanın 
Nüfusu 

l 
A ·ık cı r<l :2 R ad , o: 

~luhtel ı f C:'pheler

deki teftiş sc:. hnsın . 
d<t n dönen g 0 nend 
Çcnçin nskeri vazi-
vet hakkınd ~1 nik-., 

Çocuk Esirgeme Kurumu 1 bin bulun~luğunu, 

Anknra 2 l~::.dyo: 
Sov yctler Bı rliği-

' lerde a 1t ıııcı \'e do. 
kuzuncu J cı pon fır-

1 kalarının rnütees - 1 nin U:30 <laki tahriri 
sir olduğ·uııu Ye J .l- Nüfu..; rakanıle
po ılann he r cephe- rine göre 170 mil
de nikbin bir v,ı zi- ) o 1 Wi bin lGG ol
yette bulundukhıı ı duğu anhışılınıştır. 
nı söylenıiş t ir, 

G 
vnpıl.an nıusac..lerııe 

enel Merkezi .· 
3807 çocuğa yardımda bııiundu , lspanya~aKi Alman Polonya Hariciye ı 

gönüllüleri Nazırı 

Romadaki 
Ingiliz Elçisi 
Ankara 2 l{fldvo: 

Ankara 2 Radvo: 
J 

çocuklar kururnun 

Ç~uk esirgenıc ku· banyolarından isti-
Ankara 2 Radyo: 

runıu genel nıerke. fndeJeri ten1in edil- · ı lspanyadn ki Alnıan 
zi son 2'Ünlerde 3GO • rilistir· Bu suretle 

~ ' · gönüllülerinden beş 
kadar çocuğu te- · 15 günde kuruında n bin cıskeri ha ınil 
da vi etnıiş. 1 i ya v- yardı nı rrören ÇO· l 

· "" \'<ıpur A nınnvava 
ruva para vardınH cukların snvısı 3807- h r k t t · -: · 

., .1 ., a e e c ııııştır 

~ar~lnuş, biı: ç~k . ~e bali&- olmuştur, • · 

İngilterenin Ro;11a 
büyük elçisi dün 

Ankara 2 R ıdvo: 1 akş Hıı Haricİ\e Na
Polonva llaricive zırı Kont Civ~nO\'U 

_, <J ., .,, 

Ncızırı ioo-iliz bü- zivaret etınistir ö .,, . . 

yük elç=sni kabul Bu zivaret hnk-., 

edf'n k uzurı n1üd- 1 kında bir nıalumat 
dtt gôrüşnıüşt ür. alı nnıa n11,tır . 
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- C. H. Pa,.tf alnln batardı iı blly&k itler: 

Büyü~ Köprüler inşaatı 
Hu sayede cüınhuri edildiği gibi :-:ıir mütrrak-

Yetin onu~cu vıldörıümü ki ruewleketlerde tatbik 
ile 15 inci yıldü.ııiiıııU ara cdilrn vf'rıi ' ' C ileri usul-
Rınua ~iıııdivt! ka inr 45 h1r eho~nıııiyl'tle takip cdi-
köprii ikırı:'ll Pdilıııi~ıir. inek hunların nwıııleke 

Hu küpriilnin iı ışası tiıııizdı\ de t.ıtbikiıır çalı-
rsna. ııı la f'\' Vt>lki H ' llt>- ::;ılrııı~tır . Hu s:ıye ie Ya-l J j ., .. 

eriıı tecrühPlnirıdPn bti- pılaıı <>enlerin en ileri 
faıle ı>di!Prı>k ynpıl:.Jn e~er meııılt·kPth•rdt-ki t•serler-
lt>rirı d::ima cl;ıJı : ı miite dı·n fork:--ız ,.c fonııi kıy. 
kftırıil, rlcıh:ı ikti.::<ıdi :ınıi ınetl,• ri itib:ıri\'lı~ hı ın larla 
Zaıııand:ı rlitlıa zi,,·:~de 1 lıoy iilç·· hilı•c~k ":ııip ttu 
ııaı:ıaııı olııı:ı:-ıtıa dikk:ıt ı bulıırıııı~ktaı1ır. 

Osmanlı imp2ratorluğ:ı ile Cüm
huriyet devri ara sında 
Mlb!Jl!<<§ly~~~ 

Yukarda iz:ılı edildiği 
''ecbile CüuıhuriyPt dev
rinde :; G sr.ne zaı f ınd a 
Yapılan büyiik kUprlllP· 
tiu miktarı 116 yı bul
nıuştur. 

Oüıııhuriyt>t ana ~'urt
ta ccılat lSeri olıııak üze
re 105 kadur köprü İl'· 

varüs etmiştir. Bunlardan 
Osnıaıılı saltanatı zama
nında yapılan köpriilerin 
aue<li tahıııinen 60 ka

dardır. Buularılan ba~ka 
istirdat edill·n kar8, Art~ 
Vin, Al'Trı vil:1 vetleri da "' ~ 
bilinde Huslar tarafından 
Yapılrnış :?4 küpı ü ,·ar 
dır. Küprülı·rin ıneıııleke 
tin biitünliio'ÜJıii temin 

"' edt:cek Lirer uaıı :ııı ve 

bölgelerirıde hiç bir köp
rü yapılmamıştı r. 

CıınıhııriyPt iıLıre:;i sis

tf·nıli bir ça l ışma ile mf'm

ıeketin her t:ı r<tf ının ilıti

y:•cını göz önünde bu

luııdurımı-. bu hu:msta rn 
"'"I i k :ıla rı ve Yol ve köJJ· o • 

rüsli~lukten en ziyade mü
t~es:-ir olan uzak yurd 
parçalarını da ihmll flt. 

nıeıııiştir. Şimdiye kadar 
~ırf bu yüzden halkın ku
runu,' usta hay~tmdan ile
ri gideım·yen ve hiç bir 
yol \'C kf;prüeii l ulun
;ıı:ıyan Tun<;cli ve hava
li::ıiııde D lıiiyük köf'rü, 
ı 50 kilom et re ~ose irı:;:a 
edilme~i tıu hu~usta bariz 
bir fikir verclıilir. •neJ,lniyet eseri oluuğ'u 

a,.ikfirılır. Cüıııhuriyet ida
resi yollarımız üzerinde '----------
gE!Jiş ' 'e gitlişe zorluklar 
"eren ha lıca suhırımı1 .. ... 
Uzerinde biivük ~osc köp . • ı 

r~Ierinin inşaatını esaslı Yarınki 
Postaı~r 

4/6/93!) Pazar 

Tür~iye RaOyoOifüzyon Postaları 
Türk: ye radyosu Ankara radyosu i 

Uzan OaJta: _.;;,,;;,;;... __ _ 
Kısa Dalja: -

1648 m. 183 .Kes./ 1~0 Kn·. 

19.i4 m. 15195 1'.cs. / :20 Kn·. 
31.70 m. 946.) Kcs. /:?O Kvv. 

1 

~ayı 1237 

günlük 

Bu!!d:ıy l_2_ ı ı 76 

• .\rpa ·~'> 150 
-eli( Bir çuval) 620 - --

L>:ırı 2 1175 
.Nohut -- .-6- --

- -----ıı-
~ı e~iuıek 1--1_ ıii 

,. Pirinç 22 1 

Bu günkü proğram 
~:ıde Yağ' 90 

1 ;l'ereva r .. ı- 70 - . ~ -
13,30 Proğrauı 

13,35 ~liizik ~~şeli mü
zik - l'l 

1 

yarı, :ıjarıs ,.e meteoroloji 1 

lıaberleı i 1 

20.45 Türk miiziği 

Ze~·tin ya~ı 70 _ 
Yün 35 
l >t'ri ___.. 40 = 

lfaciem -- 18 __ --
Badem içi 93 __ 

14,00 ~reıı ı lt·kPt ~a:ıt a 
y:ırı, ajaııs ve ıueteoroluji 
halı erleri 

Ceviz -18 _ 
21,00 Müzik mıılıtelif se- -Ce,·iz içi 50 __ 

b k .Mahlep 30 ı;ilnıiş estf', şar ·ı ve se- ı•---~--ı--111--
mailer ı• ~lazi ~ _ 

Kesme Şeker 35 
14.10 Türk miJzigi 

14,40,li°'l.30 ~IPzik I\:ırış • k 
proğ'r:ı ııı -Pi 

l5,30 .\filli k:Ume mUsa
bak<ıları rn ~I ;ı yıs StaJın. 
dan ııaı.. ten 

l 9>00 Proğram 
19.05 Müzik Dans saatı 

- Pi 

19,30 Türk oıüzigi Fasıl 
heyeti 

20, 10 Konuşma Dış po
litika hadi~elP.ri 

20,2:> ~t·şeli plaklar- R. 
20,30 .Memleket saat a-

21,20 Temsil Nedim ge
cesi, Yazan Ekrem Reşit 

2~,00 Aaftalık posta ku
t usu Ecnt>bi dillerle 

22:30 Müzik KüçHk Or
kestra - Şef: Necip Aş
kın 

23,00 Son ajans, ha
berl~ri ve yarınki Proğ

ram. 

23, 15 Esham, talı \'ilAt, 
kambiyo - nukut borsası 
fiyat 
23,15,24 Müzik Cazband 

- Pi 

Demir yolları konf e
r ansı 

Şrı rk Ekispresi le tır. 
Toro.:; ekispresi 0-
rt'r beynd ı ıı ilt-1 kon·j Konfr~n~cı .. 500 mu- / 
fr.a nsı ev lüle.le istan- ı rahhas ıştu ak ede- : 

ol 1 

------'----ı-- -Toz ş~ker 31 
.Kahve 118 

-Sabun 42 -
\_'ny - 350 -

-Kurutizüôl- 20 -

1 
Pekmez 15 
Hal -- - -1 50 

Yılda ( 1] lira 
Her güu binlerce yav
ruyu senin yardımın, 

senın şefkatınle sinesin 
de barındıran Çocuk E
sirgeme kurumudur. 

Yılda lira ve. Ço
cuk Esirgeme kurumu
na üye dl. 

Çocuk 
hır iş ol:trak ele alınış, 
16 sene gibi kısa bir za. 
•nanda Osınıınlı salt:ına
tıııın aE;ırlar zarfuıua ya
P~r~k ne~limize bırakabil-

1 dığı eserlerin bir buçuk 1 
•nisli kau:ır eı-iCr meyda
na getirilmiştir. 

bulda toplana~a k- cektir. l 

Çocuk Esirgeme 
Kurumu Genel nıer
kezi ta rafından çı
karılmakta o 1 an 
(Çocuk) adlı dergi
nin (136) Sayısı çık-Yarın s.ıbah, sa- L d ı 

at 9 da ekispres tren ondraya var 1 ar 
Şurası da kayda ~·- postası gelecek, lO • 1 Yurt yavrularının 

nııştır. 

Yanıdır ki Saltanat körı- da Sa, ur, ~lidvat, İnrrilterev_ e gi- J mışlar, Turk kon- ~r k · l ll'"I 
uı t' • ., ~ / s~ g ı , sos ya ~u -

r · eri bir dev Jet işi ola- G ere üş, 1di1, Cizre; den ıı) tı "a zeteci- 1 so losh" nf's İne m Ü· 
1
Üre1 durum la rının 

~=rk Yapmış <lr>ğildir. Bun 11 de Nu='c-ıybin, Di- j n1iz Londr7.ya var- ı safir oln1uşlardır. ı'nkı'şafıına hı.zmet Ya azimkfi.r bir idare -

adaınının teşebbüs "" var bakır, Ankara, 1 1 eden bu kiymctli 
~:Yretile ve yahut hayır- İstanbul ve Anado. 

1 Yu rtdaş'. dergiyi çocuklara \'f\r vurtdaşların hiın- • J · ı b 
ı:u ·ı · lu ı)o.;ta a n gıue - çocuklu ana ve a-etı e ve fedakfi.rJıklarile 1 l 

Sapı C"''."'tı'r. Çok para kazanıp yuvamı ş~n , yavru arını balara tevsı·ye ed•-1 oııştır. Ek eıisi ıııab- .. n. k lar ~ 
dud 1 mes'ut edeyim cHişüncesile kaçakçılı · yapan . sennlerde bulunmak. k 1 ı rız 
\a olup f\UU\ln bir tok 

1
--------- sonuncuud.ı ~uvasız v~ ~avrus~z a ır ili\ f • ! 



iDAREHANESİ JVIARDIN'DE • 
Eald Balkevt Blaaai 8-af Daire 

Teltraf Adr•I 
Mardinde ·"Ulus Sesi., ULUS SESi 

Umami Nqriyat ve Yazı i!lerl 
Direktörü 

M. Siret Bayar 
Baaılclıiı yer: (ULUS SESl) Saaıme...t 

Da O 0~ o· g\Jretı· m · •••.•.••..•••••••.•.•.•.•••.•.••••..•.•••• ! •• ,. ... ı Y U R T O A ~ ı ~ • •••••-•••••••••••~•••,u••••••••••••••• ·•••~•~ •• •• • •• • 
J\1aarif Vekalt-ti- :: y t d 1 =~ 

nin haftalık olarak :: ur as - :: T .. k H 
=ı.~~ ~ ;=~: ur ava çıkarn1ağa devam .. _ ... :. 

ettiği dik Öğ·retiın) :: KURDUG JMIJZ FABRİ· :: 
gazetesinin (S) ncü ii KALAR VE v APTIGIMIZ ~~ 
nüshasıda ~1Htba- :: •• 
amıza geln1iştir. :: DEMİRYOLLAR !! 

J\1uallinılerle ta- !: Hep ulusun iriktirme ıttcüue ~ 
•• d • 

)ebelerimiz için fay- :: nyanır. ;. . .. . .. 
dalı yazıla rla süs .. !5 Bu gücü arttırmak hep senin ;~ 
lenmiş olan hu gü. ~: ı· d d' :: 
zel gaz<. .. teyi oku- 5! e.ın e it =~ .. , ...........................................• ~ 
~'ucularınHza har~- ••••••••••••••••••••••••••.ı•••••••••••••••••• .. 

Kurumuna 
Vardım Et 

;~:.le tavsiye e<le- Türk Hava Kurumu lıBuyardım en bü-
28 cı - T [ R T i P Vakıflar ~ire~törlügün~en 

Birinci cadde'de 207 l 1 Büyük Piyangosu yük biryurd bor-numar:ıh kaln·e baueııin j 
499 lira 95 ve 212 nu
maralı kahve hanenin 527 
lira ve 157 ııumaralı ha
mamın 815 lira bedellerle 
tamirleri eksiltmeye kanııl
muştur talipleı in :2 hazi-
ran 939 Per;;cml>c günün-
de saat 12 de "akıflar 

idaresine gelmeleri il :ln 
olunur. 

8/5/7/U 

ac:::::a 

:! nci K~şide: 11 Haziran / 939 dedir 

Büyük İkramiye: 40. 000 Liradır... · 

Bund:ın başka: 15.00o. ı~.OCO, 10.000 liralık 

ikramiyclcrh~ (20.000 \'e 10.000) liralık iki adet mü
kafat vardır ... 

1 cudur. 

· Yurddaş! Yeni tertipten bir bilet alarak iştirak etmeyi ih
mal etmeyiui~. Siz de piyangonun mesut ve bahti
yarları arasına girmi~ olursunuz ... 

Kaçakcılık yapma! 

Mardin hususi idare müdürlügünden 
ı\r~zinin Köy vP. Mc\·ki Arazi Miktarı kiyınt1ti 

Tahrir No. Mevkii No: Cinai Hektar Ar. Lira K. Sahibinin adı -1 Kewaliye ~u"'uz tarla H 500 Halen ırnkırı telabfcr ka-
ıasında ikamet edı • n Meh-
met o~lu 8aitl ağa. 

•) 250 00 Bu dahi - " ,, 
" 3 2 1 

., 
250 00 " 

... ,. ,. 
" 

,, 
4 ,, l 3 6 150 00 ,, 

" " " 5 ,. 2 ,. 2 4 200 00 
" " " 6 ,, 1 

" 1 8 200 00 " " 
,, 

' " 
2 

" 
1 8 150 00 

" 
,, 

" 8 
" 

1 
" 

1 5 150 co il ,. ,, 
9 

" 
2 

" 
1 5 125 00 r. ,, ,, 

10 
" 

1 ,, 1 9 300 00 • " 
,, 

] l 2 3 8 300 00 " " 
,, 

" " 12 3 3 6 200 00 ,, ,. 
" " ,, 

13 
" 

4 2 4 700 00 
" il ,, 

" 14 
" 

1 t 2 150 00 ,, 
" 

,, ., 
15 !! l IJ • 1 2 200 00 

" " 16 " 1 
" 

2 7 175 00 
" " ,. 

YııkamJ:ı eins ,.e evsafı saire..,i ~·azılı Yila.yet merk:czinc bağ'lı Kt>maliye köyiinde "aki ,.e Mehmet oğlu Sa-
ide ait lü parça tarl_aya arazi tadi!ilt komisyonunca takuir edilen kiynıet hakkırıda alakadarların uir diyeeek-
leri vanıa il:1n tarihinden itil>arPn tatil ~iiııleri baric otuı gün zarfında Maruin hususi muhasebe ntridat tabak-
kuk dairesine muracsat etm~leri1 ihbarnat:Qe yerine kaiın oluıak üıre keyfiyet ilin oluuur. 


