
J 

Sahibi ve Başmuharrir 
SİRET BAYAR 

\\eınleK.et menaıüne aid yazılara 
~a,1aı:ırımız a~umr. 

Basıluı:ıYan va.zıiar o·eri . . ,.. 
vPriirnPz . 

--.. 

·= ~ s·i YA.SA L~~ G -Ü N DE L İ K T U R K _ G A Z E T E S İ _ = 

Sayı 1165 

10 Mart1939 
CU ~IA 

Sayısı 100 Paradır. 

Kuruluş yılı ı Agustos 927 

Milli Şefin halkla ı Almanya ani olarak Hol-
temasları landa ve isviçre'ye bir 

~\illi bii· şef için e.n büyük bahtın, 
bütün millet efradının u va nık bir ., 

şuur ve irade ile etr;.l finda toplan-
baskın ı yapacak? 

nnş bulu nnıa sıd ı r. Anknra 9 Radyo 
H itlerin nıa rt ayı ı
da tatbik edecegi 
planın bir nıüddet 

tehir edilece<J-i bil-

Yazaıı: Siret Bayar 

Bizde Cüınburivefe satta, her vesile ile 
kadar üzerinde du- bir aile reisi, bir baba 

rulmayan dertlerden bi- şef kat ve sevgisi ile ö 

ri ve en mühimi mem
leketi ve halkı tanıma
mak balkın istek ve , 
şikayetlerine k 1 y met 
vermemekti. Bilhassa 
devlet reis ve adamla
rımızın halktan kaçm
malal'l, memleketi tanı
ınamaları yüzünden mil
li ve içtimai bünyemiz 
sat·sılmış, halkla hükll· 
Inetin biri bir·i nelen uzak 
kalması bil· anane ha
line ginni~ti. Atatürk 
rejimi ile Türk demok
rasisi kurulurken, dev
let adamlarımızın halk
la kucak kucağa se
Yişmesi, memleketi ge
zerek halkla başbaşa 
dertle~nıesi en üstün 
bir vazife duyğusıle 
ele alınmış. en kutsal 
bir ideal olarak üzerin
de durulmuştur. 

memleket çocuklarını, 

her sınıI meslek erba-

diri lnıektedi r. 

lıını etrafına toplamayı, Hitlerin plc''tntnın 
memleket işlerinde dert. <len1ok rasi leri za fa 
leşmeyi en büyük bir düşürnıek, Filistin 
zevk ve ülkü edinmiş . ve Suriyec.le tahri-
lerdir. kat icrası ile niha-

istanbul Üniversite- \ yet İtalyanın sefer-
sinden Türk gençliğine berlio·ini bekleınek B 

8
. I 

b .. t.. t d l . ö k'b " 1 av ıt er Ye u un va an aş ara ve nıütcrı ı en anı -
hitab eden Büyük Şef, olarak Hollanda ve 1 yn pnH:\ k olduğu ~öy. 
halkla temasın devlet . k 1 ·ı l t d' 
ve millet i~lerindeki fay- lsviçreye bir b'.ls ın ennıe < e ır. 
daları şu veciz cümle-
lerle direktiflcş~irrnişler
dir: 

"\'atandaşlarıınla ya
kından memleket me
selelerini görüşmek be
nim için şuurlu bir 
ze\·ktir. 

Büyük ıııeselelerin 
benim önümde ortaya 
dökülmesinde ' 'e im
kfın derecesi üzerinde 
hayalata kapılmaksızın 
millet dertlerinin açık
ça mütalea edilmesin
de halk idaresinin bü
vük nimetini bulurum.,, 
" 

Yunan Bankasının 
senelik toplantısı 

Ankara 9 Rad vo: 1 servet kavnakları-, ~ 

Atina: Yunanistan 

bankası rnüdü rü, 
bankanın senelik 
toplantısındB, Yu
nanista nın ekonorni 
vaziyetini izah et-

i nıiş, nıenıleket in 

nın hüktinıetin ted 
birleri le arttığını 

söyleıniş, milJi hü
kuınetin verin1li iş
lerini tebarüz ettir-

! 111iştir. 

Bay Göring, Fransaya da 
gidecek 

Yunan Heyeti 
Varşovada 

Ankara n Radyo 

Va rşova: Polonya 

ile ticaret nıüzake· 

re lerini y~p'llak üz
re, Yunan heyeti 

bura ya geln1iştir. 

lngiliz ticaret na
znının zvcesı 
Ank<ıra 9 Radyo 

Belğrad: İngiliz ti
caret nazırının zev
cesi bu gün buraya 
gelecektir. Propa
ganda ma ksadile 

gelecek olan l\'Iadam 
Belğratta nıutead- • 
did konferanslar ve
recektir. 

ispanya sa~illeri 
~er kese tapallı 

Modern demokrasi
lerin hiç birinde görül
nıemiş bir celıd ve 
gayretle, yüksek bir 
azim ve imanla bu ide
alin tahakkukuna daba 
Başvekillikleri zama
nında büyük bir kıy
met veren, halkla dev
leti biri birinden u~ak
laştıran resmiyet anane
lerini yıkmaya savaşan 
Milli ŞeI İnönü, Cum
hurbaşkanı olduktan 
sonra da halkla temas
ların genişletilerek dev
let makin 3sinin bu kut
saı ideale doğru daha 

Bir balı&. için en bü
vük balıtiyarlık çocuk
İal'ının bilgi ve şuurla 
hayata atıldıklarını ve 
mesut olmalarını gör
mektir. Bütün bir mil
lete babalık eden milli 
bir şef için en büyük 
bahtın, bütün millet ef
radının uyanık bir şuur 
ve irade ile etrafında 

Ankara 9 Radyo 
Londra: Bav (iörin-

ceği Ş<l yiası deve- Ankara 9 Radyo 
ran etn1ektedir. Burgos: İspanyanın 

ayarlı ve abt-nkli işle- toplanmış bulunması-
rnesini ilk iş olarak ı dır. ~ . . 
ele almışlar, he~ fır· -~onu.~ ıncı sayfede-

. "' 
ğın ltalyayı ziyare-
tini n1üteakib bera
berinde rica lda o bi
ri olduğu halde Fı
ra osa yı ziya ret ede· 

Söylendigine göre Akdeniz sahilleri 
Ggrinğ İtalyanın bütün genıilere ka
Fr~n.saya olan n1e- ı panacağı bir tebliğ 
talı bı ne tavassut ile bildilmistir. 
edecektir. _ • _ 
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Vilayet Umumi Meclisinin ~ünkü 
toplantısı 

Nümune f!danhğının genişletilme
sine ve meyveli, meyvesiz ağaç
ların çeğaltıinıasına karar verildi 

Sayı 11C5 
Frz - TT _ __.,,. rzw=srare an 

Hayvan Vergisi kay~ ~ef terleri le ~ay~ ilmü~a~erlerinin 
Ne suretle yazılacağı hakkında muhtar ve 

ıhtiyar hey'etierine muhtire 

Bazı kn~·Jenlc uıiitr.. 

addit c~h:ı-:;ııı ayni milhiir 
kullamııası ,.e muhtar ve 
ihtiyar he~ 'etleriııiıı hu 
noktay.ı dikkat etmedik. 
leri ge<;t•n ~ene ruuamc. 
lfı.tmua göriilmii~tür. Bu 
gibi hallere nıeyd:uı ve. 
riluıiyel'ek \'C her hay\'an 
S!ihİbİ kPnuİ imzası veya 
~:ılı:-i ıııühiirilc defterl eri 
mühüıli~·ecek ,·e ihtiyar 
hey"t·tlPri lle bu noktal<ı

ra çok dikkat cuecekt ir. 

-Dürıde~ı Artan-

mcnıek iizre bulundukları 

köyılrn di[•ı·r bir kii~·e 

giit ü rrn ok i:-;tcycnl<!r, hay
Y:ıul:ırı ıı ı lıtılundukları kö· 
yün ka~·d df'fterine ~·az

dırıp k:ıyd il 11 ülıaueri al
ıııa~a ve lıu ilnıühahcrc 
hay\·aıılarını ııakıl ede
ceklerini if\arnt ottirıııeYe . . 
Yı: götiirdiiklcri kiiyiiıı 

ihtiyar uwclbine rıı\ir.\C:l.· 

aı la ka yu il ıı1ülıalıcrleri rı i 

mccbunlurl<ir 

Cezalar 
Yukarıda tayin olu

nun k:rnuni hükümler hi-
1."tfına ııakıl olunan hay
Y::tnlnrl:ı kayd harici bı

ı akılan hayvan sahiple-
' riııdcıı asıl verg-i tah~il 
cclilıncklc beraber kanım
da yazılı cezalar tlahi talı
sil edilecektir. 

Vilüyet Uınun1i 

meclisi dün sacıt 14 
1 

1 fayv:mlar "ergi::ıi la
Bu nıcva nda nıev- nnııunun 9 ncu maddesi 

tasdik ctnıek nwcburiyc
tin<le ol,iukl:uını l.ıilnıe
füliıler. 

Hayvanlr..rın lıir kısmı

nı götürmek isteyenler de 
k:.ıyd ilıniihahcrlerirıe na. 
kıl edilecek ha;·,·arıların 

cin~i nev \'C adPdini y:ı'l
clırmakla beraber uu mu
anwl<ltı ha"·i olarak ala
c·ıkları vefikayı gö•ür
dükleri köyün ihtiyar uıec
Ji, ine ,·ize ettirıneğe mec
burdur. 

1 I3inacnaleylı her kes 
r hayvanların cins \'C ade· 

dini do~ru olarak y~z
<lırma.lıdır. 

,; 

cu t nunıune fidan-
te ikici reis Ynhya r lığının tevsiine ve 
Sünu·rin başk:-l n!ı- 1 meyveli, meyvesiz 
ğında top1an~rak ağaçların çoğaltıl .. 
bütçe encümc nin- n1asına karar veren 
den gelen mcızlrata- nıecliş onümüzdeki 
hırını tttkik etnıiş, P:ıznrtesi günü son 
93 ınasraf bütçesi- toplantısını yapar .. k 
nin dördüncü zira- 111~.sraf bütçesinin 
nt beş;nci sıhhat ve / altıncı ve fcvku)acl
hn vır iş? eri :kJsnıı n ı de kısı n1la rını da 
m~zakere ve kabul 1 

knbul edecektir. 
etnı iştir. 

Şehri nıizde hava bu gün kapah geç
nıiş ve fasılt1 ile ı1 kşan1a kadar yağ·n1ur 
yağn11şlır. 

Milli Şefin hakla 
temasları 

-Baş tarafı 1 nei ~:ıyfada-

Türk milletinin on 
beş yıldır, her gUn ar
tan milli bir şuur ve 

irade birliği içinde Ata. 
türk ve İnönü gibi ta
rihin seyl'ini deği9tiren 
iki kahraman milli şe
fin ett·atında tek vücud 
olarak ve sarsılmaz hir 
imanla toplanışı. bu 
büyük bo.htın rrürk yur
dımda ve Türk taliinde 
tecellisine imkan bah
şetmiş ve bütün dünya 
pıilletıerini hayretler 

içinde bırakmıştır. 

Dünya deınokl'ası 
tarihi, yeni ve 

mühim hadiselerle kar
şılaşıyor. Halk içinde, 
halkla ber·abcr anane
sini kuran Türkün da
hi şefi, her hareketile 
bütün dünyaya demok
rasi dersi veriyor, halk
la beraber ve halk için
de yaşamak ülküsünün 
Tiirk ileri demokrasi. 
sinin· ana ananelerini 
koyuyor. 

Siret Bayar 

ıııucibiıı<·e: 

::3 - ~elıirde Bele li ve . ~ ' 
kövltH !le ilıtivnr n1t•elis-. . 
lni kayd nıiiıltlcti. uit.tik
ten ~oııra ka~·d (]pfrerle
riııiıı bir suretini alıkoya
ruk lwyvmı sabiplı:!ri ta
r:ıfındaıı irıızalaıımıs olan • 
a$lını resmi uıühür ve 
imzalarile tu::;dikli olarak 
ca gf;Ç Nisnmn 2~ ıwi gii
nü n.ı.,~aıııına kadar 'ilfl· 
yet. makamına makbuz 
mukabilinde vernırye mec
burdurlar. 

Köy muhtar ve ihti 
yar ın<;cli3lni hayvan sa. 
lı!plcrinin k;;yd ettirdik
leri hay,•arılanıı IJl:\' ve 
a<.letlcriııin dof'rruluö·ııııtt "' ~ 
ar:ı~tırmak ve lıildirdik-

lcriuirı doğTu olıııaclığ"ırıı 

anladıklarrnın isimlerini v<> 
gizledildPri lı::ty\'aııların 

c·in~i \·c auedi hakkıoı.fo

ki uilgilt:rirıi mubtcd bir 
rrn.ızuata yaparak Lunu
d:ı kaycı defterlcrilc be
ralıer '' ilft~'et nıak:ınmıa 
,.c"ruwğe miikl·llf'ftirlcr. 

Yoklama 

Yoklama müddeti gir
dikten sonra yaui 25 Ni
ı-;andan Ronra hayvanları
nı kısmen \'eya tenıamen 
bulurıdu!!u kövden dioer 

" • !"' 

köyı! götürmek isteyenler, 
yoklam::ı koluna müra
caatla hav,·:ml:ırının Yok-. . 
l:ıın:ısını yaµtırmağa ve 
keyfi~·eti lrnyd ilıniihabt
rine i~an:t ettirmek nıı C· 

buriyetirıtledir. 

Hayvanların kaza 
hnricine nakılleri 

Kayd nıii<ldct i içindl' 
hap·arılarıııın lwpi$İııi ,.c 
~ a tıir kıtiınırıı btılunduk
hırı kaza haricine c;ıkar
nıak i~teyPnlcr bizzat ,.e 
ya ihtiyar meclisi azasın· 
dan biri \'asıtasile kavcl 

Ha.vvanlar vergisi k~ı- ·ı ··ıı t ı · ~ ı mu a:>cr t·ıini \'aridat da· 
nmııınurı 10 nc·ı nıaıluJ'Sİ · · 

ıresme gü .-.tı·nnc·ve ,.c na-
nıucibiııce: 25 Xi~aıt<lan k ı d k • ·ı e ·ece ·feri hay,·anlar 
b:;..;layarak .May1sın 20 için nakıl ve ifraz t«zkc-
rıc: günii akş:urıına ka- resi aluıağa mecburuur-
dnr IJilumuın hay,·anJ:ı. hır. 

rırı yoklaması yapılac~k- Yoklama nıiiddcti için-
tır. .Muhtar "e · ihtiyar de hay\anlarm hepi~ini 
meclisleri yoklamn me- veya bir kısmını uulun-
murlarıııa. ,·azifclcrirıi ko· 1 <lukları kaza haricine <;t· 
laylaştıracak ya rdımı yap- karmak i5tcyenler yok-
mağa mtcbunlurlar. lama koluna müracaatla 
Ka yd ve Yokla nıa hay\'anlarının yoklaması-
z:u11a nı nda hayvan- nı ?·aptırmağa "e ke.yfi

yetı kay<l ilnıülıalH'rine 
ların naklı i~aret ettirmeğ'e \'e vari-

. K:ıyd 111iiddeti iı;inde dat dairesinden nakıl ve 
bayvauJannı bir daha dön- ifraz tezkeresi alwağa 

E.cza yukarıda y:ızılı 

u::;ul lıilMıııua vaıifderiui 

ifa. etmeyen muhtar ,.e 
ihtiyar hey'.-tlerile :..ıluka

<lar ıııemurl:ır hakkında 

kanuni takibat yapılacağt 
gibi hay,·anları kayd etmek

sizin ~abipierinP kay<l il
mühaberi veren \ 'C köy
lerinde kac;ak zülıur eden 
muhtar ve ihtiyar hey'et
l..!rine ikranıiye dahi ve
ril miycceğinio d~ıima göz 
önüııde bulurı<luruluıası 
Hizıın<lır. 

Ilayvan kaytl i~iııin 

muhtar ve ihtiyar he: 'et· 
lerinirı en nıiihinı vazife-.. 
leri icalmıdan bulunuuğ·u 
nazarı <likk:ıte alınarak 

her hangi bir yolsuzluğ'a. 
ve .noksan muameleye ıııa
hal bırakılmamak üzere bu 
tel.ıliğ·atırı küyde <lik.katie 
okunarak ,.e icap eılım 
clr:ilal \'C ~aire gibi vası
talarla bütün köylülere 
anlatılması ve anlatılılt

ğınm ilnıühabPrle tev_.;ik 
edilmesini tavsiye ve teb
liğ etlerim. 

Vali 
Cevad 6kmen 

Birincili~ tampı 
Ankara g l~advo 

Avrupa birİ Pciii k 

kanıpın<la çalışan 
nıilli güreşçiler ara
sında 11 nıartt~ Hal 
kevinde n1üsabaka
la r yapı laca ktır. 

n 

~· 
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Aşk lztiraptır 

~- Hiç l>~ı~ıma. gelme· 
nııstı' s · .1 • k b·ı b· • · .,ıınut) e ·:.ıı.lar ı -
assa babası öhliikten 

sonra Xt•rmini hep ya

nııııua taşıdım, onu hir 
~OCuk gilıi Se\'dinı. 

Bavan I l:ıtice susuyor 
Uksürü.yor sonra g~ne 
ayni sesle devam ediyor. 

- Nermin benim en 
11iiYük te:selliyiındi. Bcniııı 
en büviik. ark'.tda-.ımın 
<lert ortağ·idi.. Nasıl. ;ığ· 
laı:nıyayını .. Nasıl iztir:ıp 
c;ckıniyt·yiuı ... 

Sonra. N' ermine u.n. 
11erek hafifçe güliiyor. 

_ , Nermin gf•l kızım .. 
Oeı y:ıı, ru uı ... ö pı>yiın se
lli. .. SL•niıı ayrılman b(•ni 
~ok frt.iiyor.. Baııa öyle 
geliyorki sen ebediyen ~i · 
diyorsun . . . Yak1uşt.:.ı. o 
Peıııbele:-:en yanaklarından 
<loya d~v:ı. • öpevim :-:,eve-v· , . • • ıı:n. 

1 
N erminin gözleri do· 

uyar. 

- Anne heni de agla.
tacaksm .. Yapnıa anneci
ğim. Sana. keneli elimle 
tnektup yazacağım. Ağlı
Yacak ne ,·ar ... 

Tren ilk kanıpanası-

111 c;:ılıyor.. Hatice tıanım 
~ibi bütün yolcu ve urrur-
la,·ı ] :. l • ,1 M • Cl arın u·oz PrliluCn V<i:-:-o . • 

lar boşanıyor.. O, son 
tf!nbıhlrr. İı;lcrinde nclt:'r 
Yokki.. O, son b:ıkı. \ar ... 
Yolculuk; . kalpleri b~rkan 
bir acıdır halfi ... 

Xer:ninde arrJıvor ... 
Aına neden :ıghy;.: Onu 
kendisi bılc bHnıiyor. 

- Anne .. Arlık ağl:rnıa 
R' '.. 1nıtli Tren hareket cde-
~ek. , 1 av aş yavaş a~ağı 
hı.. Bilivorsunki roına
tizuıalısı~. . Ancak iner
tıin. 

Bayan Hatice yeı in
den ağır, ağ'lr kalkıyor .. 

- Mektuplarını unut · 
~1.~Ya.cak~ın ıle!!ilnıi ... En 

1 
uyu" tesellim.. Mektup 
arın olacak. 

- Tabi anne.. Unutur-

muyum hiç ... 

- Tn'n son kanpanasını 
çalm:ısiyle gözlerdeki bü
tün yaşJ:ır lıinlı'n bo~:.ı

niyor ... 

O, ~on tembihler ... 

- :M uall:ı oraya \'arır 

\'arın:ız hcuıem telgraf.. 

- Eşyanı hamala \'l'

rirken, haurnlın numara
ı:;ına bakmayı unutma ..• 

- Biletini Pendike ka
dar al.. 

Bu tembihler bir çok 
sırlarla örtülü ... 

Bayan Hatice halft 
ar·hvor 

l"' • 

- Nermin SC'1 niçin ağ
lıyorsun. 

Anne!. 

Xermin ,·e annesi sa-1 
rılıyorlar bH;kırıyorlar .. 

Cemil Tabir gülerek 
se~leniyor. 

- Birbiriniı.den ama zor 
ayrılıvorsunuı .. Gören ele . . 
yıllarca birbirlerini gör-
meyecek samr .. 

Bayan Hatice Ner
minin göz ve yanakların
dan öptükten sonra koın
pertınıaud:.ın çıl:ıp Tren
den iniyor ... 

Biraz ilerliyor .. Yaş
lı g-özlerile koınp~rtıma.

nın pençerrsindc duran 
kızını seyrediyor .. O ka
dar daliyorki 'I'rıınin ha-
rekct edi~irıi ve kızının 
.. Annl' .. Anne,, diye c;a
ğırdı~ıını işitmiyor bile ... 

s~rmin koınpertıman

dau annesini son bir na
zarla seyr~dcrken kalbi
nin burkulduğunu hisse
diyor ... 

Yarının ııe olacağı bel
li olmaz. Belki Nermin 
or:ıda ülür kalır, ba~ta
lanır ... İlah ... 

Tür~iye ra~yo~if üz yon Postaları -.PİYASA-
a:ı-aU1 

Türkiye radyosu Ankara radyosu Bntı1:ı~· _2_ I 60 
Arpa 2 40 

Uzun Dalğa: 

Kısa Oalja: 

1639 m. 183 Kc~. / 1:?0 K\'V. 
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31,70 m. 946:5 Kes./ :?O Kn·. 
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Bu günkü proğram 
_ ... 

12,~0 Proğr:ıın 
12,33 Türk nıüzig-i-PI 
ıa,oo °Mt.'ıııleket S:ıat a-

y:ırı. njans \'C ınct ı? oroloji 

haberleri 
1:1,13.14 Müıik Hafif nıü. 

zik-PI 
18,:30 Proğraın 
18~05 Müzik K:ıb:ıre "e 

müzik hol-Pl 
rn,OO Konu~ma T:.ıyya-

reci koııu~tı\'Or . . 
19, 15 Türk ııılizigi luce 

s:ız faslı 

20,00 Ajans, meteoroloji 
haberleri, ziraat lıorsası 

fiyat 
20, 15 Türk müzigi Halk 

Musikisi-Sadi Y~n-er A-

tanıan 

~ 1 ,:30 Tiirk müzigi 
~ 1 :OU :\Iem!fket ~aat a-

y .ır ı 

~!,<ıO J\onu~ma 

~ ı: 15 Eslıaııı, tak\'ilat 
kmnbiyo- nııkut borsası 

fiy:ıt 

:H.:?3 Xe:;;Pli plaklar 
~ ı,:30 )füzik Hiyascti 

Cumhur Flarınouik Or
kestrası 

22,~0 Müzik Sinama se
si ,.e Cazbad 
~3,00 ~lüzik Caz.hamı PJ 
23,45:24 Son Ajans lw 

berleri \'e nırıuki prorr. . " 
ram. 

70 
;jfi 

~---ı-- --

35 1 

-ı-18 --------
i~· ı_· - 95 -

1~ ·-----35 I 
----

30 - --·----12 
----ı---

l\ <'Sme .$eker 
To-;: .,eker 
Kahve 

35 ----
31 

120 -
·--------

.S:ılıun 45 
t;a>· - --335 --
h\irufufüı;- 15 --

Pckıııez 12 ----Hal ı 50 

Vilayet Defterdarlığından Vilayet 
Encümeninden Cez.te\·İ dahilinde

ki hazineye ait bir , 
bab dükkan ve bir 
kahve ocelğının 9J.l 
ğayesin kadar olan 
icarına aitarttırnıa 

16/3/ g30 tnrihine ka
dar uzatılnııştır· 

Taliplerin evvelce 
ilan edilen şek i ide 
n1uvakkat ten1inat 

:.--------------------
rediyor ... 

Riizgfu \'C. çiçtıkler 
onun böyle clalmagma bir 
kat d3ha yardım . ediyor. 

........... 

Xerminlc Cemil Tahir 
bir saatten beri Trenle 
.Mud:ınyadan Bur::;:.ıya µ;i
diyorlar .. Nerminiu gittik 
c;c f:.alırı tükeniyor.. Hir 
anılık amcasıııa 

paralarile birlikte 
v e v nı i ınezkurde i ,,, 

Defterdarlığa n1ü -
rncan tları ilan olu-
nur. 

Türk Hava 
Kurumu 

Şt.tbesinden 

Gercüş me~kez ka
zasındaki ilk okul bina
sının 2523 lira 65 kuruş 
bedeli keşifli bakiyei 
inşaatı açık eksiltmeye 
çıkarılmıştır. 

İhalesi 20/3/939 ta
rihine rastliyan Pazar
tesi günü saat 14 de vi
hl.' et makamında yapı
lacaktır. muvakkat te
minat miktarı 189 lira
dır. Taliplerin ihaleden 

Şehrinıiz ~nnbarın·ı a_ gün evvel Nafia kom-
~ . l s1yonunda müteşekkil 

da ıneYcu t 5üo kı 0 komsiyona n.üracaatla 
buğday artırnw ya bu iş için fenni ehliyet 
çıknr ıldığınd~n talip vesikası almaları şart-

ı , l 1 1 • tır. f t.ızla malumat almak 
o anıarın Jet t: ı nıu- · t· 1 N f· M 

ıs ıyen er aııa ve r a -
hH nınıen ü;~eri11den arif müdürlüklerile dai-
ht s11 p edilen-k 0/o 7,5 mi Encümene müracaat 
kuruş nisbetinde ta- edebilirler. 

isteklilerin muvak-
h3 k uk eden lOG ku- kat teminat makbuzu 

Hüzgar hafif, h:lfif 
esiyor ... Nerıniıı lüle. Hile 
saçlarını rüıgfmu aveu
na ,·ermiş, gördüğü man- 1 
ıaralan ~01! ~oya ~P-1,: 

- Amca.. <:iyor 
kaç sa:ıt ''ar. 

daha 

-Sonu Var-

ruş di bozi tolcı rile ve fenni ehliyet vesi
bera ber T.H.K. Mar· kalarile birlikte ihale 
din Şubesine nıurn- günü Mardin Vilayet 

makamına gelmeleri i-
caa t eylen1eleri ilc.\n lan olunur. 

olunur. 
a-t 

7/10/13/l~ 

- -....ı. 
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Teljraf Adresi 
Mardinde "Ulus Sesi,, 

YURTTAŞ! 

Türk Hava 
.K ·r· u a 
Vardı 

C! ,..... 
~ 

'° ~ 
~ 

Q) 
C/)rı 

Q) 

> s == c:::aa -
' ~ 

C) 
~ 
O) 

Umumi Neşriy<it ve Yazı i'leri 
Direktörü 

.\.1. Siret Baya; 
Baaıldığı yer: (ULUS SESi) Ilaaımevi 

Türk evinin se-. 
refii ananesi kiler-
dir. 

l{cı va noz, kava -
noz n.çclleri, s:şe 

ş:şe şu:upla rı ol ıı1a-

vnn bir ev, Cocuk .. 
~ ~ 

suz birvuva kL1d:J 

tadsızdır. 
Bu o·üzel 

ö 
anane 

nıızı vas: ı ta iıın. 
~ . 

•-e-•••••••••••r•nc&e••~•••g•••&••m•a•••••••r •: 
•D•••••••••••••••••~••••u•••••••••••••••••·-··:, j •• , . 

Bu yar ım en bü-:: 
yük biryurd bor-~ 'tQJ 

ı (QJ 
cudur. b 

:o 
c'd 

-+-' 
~ ...... 

::::5 
~ -~ 

~ 
~ 

cd 
c: 
~ 

~ 
ro 
s= 

H Yurtdas! ~ 
cıa ~ '' .: ,. 

ı i5 ICURDlJ )'1JMfıJZ FABRİ· ;i 
IJ~ •' 

ı :5 KALAR VE VAPTIÖI '11ıZ ,: .. ~-

5! DEMİ YOLLAR !! .. •' .. ,. 
:: Hep ulusun biriktirme g'ii<~üue :' 

Bir varmis . 
~ 

Bir yokmuş .. 
Evvel zaman ieinde , 

ÇOK GÜZEL HiıcA VIS 
K.TABIDIR 

cd -...... 
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~ ~ 
~ ı> 

l&JWJ.~11 

~ 

VJ 
cd 
~ 

-< 

•• il• •• dayanır. ... .. •' .. ,, 
, ii Bu gücü arttırmak hep senin ~;." 
1 •• " 

1
.• , . d d. •' 5! ean e ır ;! 
M•••••••••••••••a•&•••••&•a•••••••••ı••••••~•w•' 
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~-~~--~,"'~ 
O MARDİ NC) i: 

lus Sesi 
t: « 
~ -Sattık için İçi çok güzel Hika':.eocvue ~.-~ •.. ~.~.~ (: §©ı~O m~~.vö . ·.~.· 

Masallarla dalu bu kitibı her ...., .5;1 ~· 

ğa tavsiye eder:z· 1 1~ Doğu illerinin en moUern ~ir BAS 1MEV1 O 1R1 

I» ' --- ~ Tür Hava Kurumu 
26 cı - T ER T i P 

Büyük Piyangosu 
fi ncü Keşide: 11 l\ln rt / 930 dedir 

Büyük İkramiye: 50.QOO Liradır ... 
.Bum.hm lıa~ka: li'5.000, l:?.000, 10.000 liralık 

ikramiyclerlr. (20.000 ve 10.000) liralık iki adet mü
kafat vardır ... 

Yeni tertipten bir bilet :ıl:ır:ık i~tirak etmeyi ih
mal etmeyini~. Siz <le piyangonun mesut v~ bahti
yarları ara.sına girmiş olur~unuz ... 

~ H · O t' Ç l 13 Yeısi getirttigimiz (( . er nevı e ter, e {, o- f.i. 
~ fantazi ve kübik 
~I'. no, J\1a kbuz. Kağıt başlık- harflerle çok şıl( 1§1 
~:1.. ları, Kartvizit, Da vetive, ~eçete kAgıları Ç'~ 

Duvar afişleri, Sinenıa ~ve basılır. a 
Tiyatro biletleri çok güzel ~Iücellithanumiz vardır. o...: 
hir şekilde b'lsılır ve kısa Her boyda kitah, lleftn ((.t~ 

. ı ve sair bütün s.·P'.·ler cok ... ~ bir nıüddet içinue teslin1 · "" 
::ık ,.e bCf!'•'rıilecek :;;ekil- !§?! 

edilir. de teclid edilir. ~~ 

. t: 
Vcril~cek siparişler. göderilect:!~ paralar ~Tanlincl e ( Ulu~ S<':-i "f~ 

BasmH'\'l ) İdare müdürlü!i'ü namına gönderilmelidir. ~.-"' 
Dışarıdan gönderilecek sipariş nümunelerinin ok'Jnaklı bir ~ 

J. rsuette yazılmasıuı sayın müşterilerimizden dileriz. t: 
~....-.-.z..~---m&'EilJml, .. - -·••• ... •~~ ~-~~••e 

-· 


