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ei Sovyet Devlet Reisi Diyor ti: 
--~--lT r ~ k p .l. • " k . . ~ iv1ütecavizlerin tehdidinden kor-ı ıat. anısı umumı mer ezını zıya- kumuz yoktur 

fef ederek Rnehus SeÇİffiİ işlerini Ankarn 12 Radyo i r··--~- · ~~ 
k 'k b d I 1\loskov": Kon10- 1 tet ı . uyur u ar nist partisinin l nci l.tl'?~t~ftl~iii]~ 

Anknra 12 (A.A) ' 
Cüinhurreisi ~lilli 
Şef İ~n1et İnönü dün 

ra k lazın1 o-elen d İ-
b 

rekt i fi eri vern11s -. 
lcrdir . 

~aat rn Ja refak:1t-
I . d 1 1 ·ı J) S"'~ı~ıt 0 ... 0 de P~ıı· tı· erın e ~asve ~ı r. ~ · ~ 

l~efik Sa~·d:ını ol unıunıi 111erkeziııi 
.1 

8. Refi~ SayOam 
Kızılay Reisli
ğinden çekildi 

du" h J l C H teı·l~ cderlP.rken, p,, r gu el (Je · · - Anknra 1~ (A.t\) 
Partisi umumi mer- tiye teşriflerini öğ- Basvekil Or. Refik 

vılJör.ün 1 ü nıüna
sebetile Stalin ra
po--ur-u ol<unıuş

tur. ~1eınleketin 
cıskerlik ku\'\·eti
ııin art tırıl<llğ·ı nı 
bildiren Stalin de-
ınistir ki: , 

kez ini teşrif hu yur- İ reneıı halk mey- . Sa ;dn ımn bu gün
n1uşlar ve genel sek- danda toplan.arak kü v~lzifesi ica hı 

0
_ 

ı·eterle beraber bir 1'1illi Şefi coşkun Jarak Kızıltıv rcis
srıat ı"ntı.harJ işleri ve candan tezabüt·- ı · · d 1.,, ·ı · 

r - ığtn en çe <ı ınesı 
Ve hazırlıkları uze- Jerle alkışlcıınışl;1 r- üzerine açılan reis-
tİndc ıneşğul ola- ' dır. liğe bu gün lop-

iki• n cı• mu·· nt hı· ]anan unıuı11i rner-

15 Martta başlanacal< 
Ankara 12 (A.A) 1 başlan~: cak ve ıneb-

1-J~her nl<lı<hnııza / us seçinıi de takri-n-" ~ 

~Ore y· urdun her b" rı ~lartin ~.) şinde 

kez tarafından Ba-
vezid nıeb'usu Dr. 
Hü5anıettin Kurnl 

seçilnıişti r. 

Almanlar 

«Bütün konışu-
la rıı11ızla IYI 111 ü-

w 

ıwsehetler tesisine 
uğ-r::lş yoruz. t\lüte
ca vizleri n teh<li<lin
den korkuınuz yok
tur. Her darbeve 

.1 

bir nıisil fiızlasiy)e 
ınukabele et nı c k 
k u ,·vetindeyiz. 

Alınnnv;ı, İtalvn 
. . ' 

Stnlin 

ve Japonyanın ha

kiki nıaksatları O'İz·· 
ö 

lenemez.» 

Sta lin Sovyet 
Okran yasının ( 30) 
nıilyon nüfusu ol
duğunu ve bunun 
vu tul a nJı va ca i!ını ,, ./ ...... 

söv l enıistir . 
..; ~ 

Zabitan Mahfelinin Müsamrresi 
Şehriıllizin gen~ sub:ıy- lalı Erdoğ·:ın, (~Iültezim) 

lan tarafından ~n·l\lki Küınran, t Köy muhtarı ) 
g-ece Halkc"i s:ılurıuı d:ı Siilryman Ergüleç-, ( Jan-

tarafında ikinci [ t a 111nn; lann11ş ola
ı~1iintehip " seçi ıııine / caktır. 
};) ~lct rt ıu:rn günü 

Cunıhuriyetçilerle Franko· 
cular arasında 

Çek hududunda 
askeri iahşida t 

yapnıa.rnış 

Ankara 12 Rndvo 

tt·rtiu cdih'n ırıiisanı cre darına) Alır.net Ac:ır, \Mu
YC temsil çok ht1y<:c~ınlı :ıllirıı ) Yusuf, ( .Misufir ) 

l geçti. !\c:;;eli ı-a:ıtlar ~ n- Hakkı Üztan, (Hoca) He
' ı;::ııııamıza \'C~ilerı veren 1 ~i.t Tıırjfot, Köylü) lbra-
1 ıııii::ıauıcn·ye istiklftl ıııar· hıııı Peker ve Süleyman. 

şile rı:ı~hın<lı. .. s'._'n.:a .''.1 ta Piyes arasında . mek-1 ., 

Havas Aj ~ınsıııın 

Şiddetli bir çarpışma oldu 
Berlinden biJJir -
di ö·ine o-öre veni 
~ ö ' .1 

Çek hükunıeti iki 
" ) d b' ırün evvel nzıl edi-ı _"nkara 12 Rad_Yo 1 yetçi er arasın a , ır .... 

:'\ l len kişo tarafından .Jlilnyada hükünıet nıüsadenıe vu <un 
Çıl 1 . s· d. teşkil edilecd<tir. 

erJe komorıistler gelııı ştır. 'ını ıye Almanların Cck 
~l"cısında çarpışına- kadar böyle bir çar- " 
a,. ol \ · l lıaınış ve hududunda askeri ~ n1uştur. 1 \'l"il pışnıa o ı ' . 

1 7.a111 d F k., 1 · 1 ll·ı dış~rı,·a tedbırJer a dıklan cın n ran ·o- şe ıır ıa ' ., ı k . d"J l 
c U hl 1 .. h . l 1st1 r t e zıp e ı n1 e { t e -- r a, Cünı un çı {an1nnı ~ · d' 

ır 

okulumuz nıudurıı z.ı~ a tcpli \OCUkJarımız tara-
Kı!ıçöz]ü tarnfıntltıa Tııı k fıı1<J.. .·· .

1 
.. 

1 
d"k 

. . ,.. , . . ..n ~ııı er soy ~n ı -
ııııllr.t 1 

\'C 1. urk ~ı~kcrını.n ten sonra, Zıraat Bankası 
mcfahirini arılatan bır 

uıiifctti~lcıindeu Bay Ad
süylcv verildi ve alkı~. nan tarafından çalınan 
landı. Bunu mütea.kib alafr:rnğ'a Keman büyük 
''Yarım O::ıman,, piyesinin uir alaka ile dinlendi. 
milli t~zahürlere \'C~ilo 

tu~kil edecek kadar tak- · ~lııhaniriıniz İbrahim 
dir kazanan canlı ,.c he- Nv<'det Uökt:r tarafından 
yer.arılı sahnelerini ı-ey
rcttik. Piyeste mu\'affa
kiyet güstc.·ren.lcriu i ·iırı
leriui sıra::;ilc ve rollerile 
a~ağıya yaziyoruı: 

(Yarım O::;ınan) ..(\b<.lul-

da süylrnen ( Sevgiliye 
lııitau), yazısı dcvaınJı ve 
~iirr.kli :ılkı~lar arasında 
t:ımamlandıkt:.m sonra çok 
alkı~lanan (Harman dalı, 
-Sou 2 inci sayfcde-- --
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i İ lmi ve Fenni Bahisler ! 
• • 
=·····••lt ••············ ························ 

Kuduz lıacı 
PastorUan 600 sens evvel keşif edil· 
miş ve şimd iye ~allar gizli tutulmu~ 

. Geçen Xiishacbn mal.nü-

Cizı ede yeııi açılan hil' cadde Tompe '~e Buda.haıa
Jarın sonuncu ölümün ya.k-

il flcı · ueııim yanmıcla in
ı:;anlara Ye hayvanlara 
tatbik etti ve mükemmel 
neticeler aldı. ) • Cizre eıma -~diyetleri 

Ci'l.Te (Husu~i) - T<11i 

lli \'e corrr;ıfi '':!'lİYl'lİ iti ö • 

harilc Marclinin " il nıii

lıim k::ıs:ılıal:ırınu :ın lıiri 
olan Ciın·. gcnı; \ ı..: faal 
kayınakaırıııı uıl·mll ket•;; 
olan lrn~lılı~ı , . (! \'<ız.ift>

siııe kar:;;ı lw:-:lı·<lig-i tı>ııı İ'l. 
niyyetliligi dola~·ısilt· IH r 
gün lıir az daha çok 
ilt:!rleuıekte ıir. 

Gen<; Hdediye ı eL--i ve 
n v nı zn ııı arıda k :rı.a rı ıı ı 
n;eJeni cesareti ytik~(·k 
giınası olın:ıkla teıııayiiz 

etmi~ ol:ıo ka.nnakam Rı
ki Başaran. lrn 7.C ııg-irı t:t

rih kaynaklarile <,~C"nili 
ülkenin bayındlrlık ı::ık

larile sü~lcnmcsiııi ken
<liflıi i ~in bir idı!al edinP
rek çalışmaktadır. 

Miitarekcııin a.eı g-ii n· 
terinde kcn.lileriııi kan
dırmak L teycn dü:;rııan

larına karşı: 

" Biı. uzun a:.:ırların mal 
ı:ttigi millet hatıralarilc 
ı-üslü \'atan ynvaıııızı de
~il milyonl.tra, nıi'yarlara 
dahi olsa yine terkede
cek '"C ~izlere tı-.sliın ol:t 
cak ka(la.r d't' i yı~ tlii\'kii
n ü değiliz.,, diyen Ye l 111 

kuvvetH vatan. ıııillet ~Pv
ll'İsini ifa.lle eılen cünılc
b 

)erle cevab vereıı 'izre-
Jiler g·it>i :ı<;ık fikirli ve 

t~ ~~' -:."' .H ..c 
ı riti mikroplardan kuı tar-

Cizrenin çalışkan 
kaymakamı 

Bay Baki Başaran 

ce~ur bir ülkenin en b 'i
yük mülkiye amiri olan 
kaymakam B:.ıki U:ı~a
f!lll, 'erdikleri direktif. 
lnlıı nı em le keti günden 
giinc giizPlle~tirınegc <:alı- I 
şıııakt,Hlır. 

Bu bariz mi allrri a::-ağH1aki l 
ciiuılelı'rle ifade ediyoruz: 

1 - Şohinle yı·ni bir c:ıü 
eli' yapılm:.rnı C'İlwtlrri tet
kik oluııınakt:ldır. 

.:) - Geı·ı>n sene dikilt n - . 
aµa ç fid:ınl:.ırı111 çol];alt-
nıak ir.in :-imdiden tl·d-. . 
birler alınmaktadır. 

3 - ...,elıri ha stalık VC· 

rrıak iı'in lwr e,·r, taksim 
' 

e lilınesi <lH~üııülerek ka-• 
~alıay.~ l i> dakika mesa
frıle bıılııııan ( Ayintı ıp ) 
suyunun küıık ' '<•y ttlrnt 
<frnıir horularılaıı fayda

larııl:ırak kazaya get!ril
mP~ İ hıı~tısum.laki proje
lerin bitirilrııesi kayma.

kamın to:'ebuiisile sıhhive . . 
vekülctirıce temin olun-
mu~tu:-. CilH~l i askeriyt>-
11in çalı:;ıııa$ile vücutla 

gctiı ilmi~ lıulunını ark

larla c\'reke mrmleketin 
kenarına kadar muvak

kat oJ:ır:ık getirilmış olan 
Ayintrıp suyu sayesinde 

Cizrelilere bu ~efer her 
zaman iç.in iyi su ı çıne

l<·ri imkanları fenni ~e

kilde temin C!t1ilmiş bu
lunmakt:ıdır. 

Ciırr; Ila1kevi, 
türk anıtı, sporcu 

Ata-
genç-

leri önümüzdeki yaz mev
siminde Dicle kcuarında 

yerıi<.len vücıı<la gctirece
gi plnj yc·rlcrilc \'C yeni 
:H;ılan ca<l<lclerilc istikba
lin modern iuki~afla.rırıı 

lıa·l..ırla>-·ac:ık istidatta gü
rüh·n bir kaza merkezi
mizdir. 

Çocuğunu o .. . . 
gun lÇl ll 

hazırla ! 

d - -

Cizre plajı .... 

ı a~makta olduzrunu hise· 
" l"'I 

dince IJabadan oğla inti-
kal eden mecburiyete kc
ınalı sadakatla ittiha. ede
rek Noter huzurunda Hi
lenin eski evrtıkrnı Ye 
e~k i ilacın reçet<·si n i ı ·o 3- ' 

tu Balagk ~ıabo dt' Te
geııye 'e tCH1i ve uııu IJü
tün bunları ölümünden 
sonra. Rudape~te C rıi vcr
sitesiac güudcrıntıÇ!:e nıt•

mur etmiştir. Ge(,'erı haf
ta vukua gelen vefatın ı 

miiteakip dostu, \'t saika 
ilacın asırlar zaı fındaki 

tarihini hühl~a t•dcn bir 
mektup eklPıntık ~usetile 

va·lifesini ifa. ctuıi~tir . 
)lektup, şu suretle niha
yet bulmaktadır: 

( Benim bilebildiğime 

göre ilfıç, biç IJir zararı 
olmayan eczadan mürek
kebdir. Bizzat kendim bu 
ilacın faydalı tesirlerini 
anlamak fırsatını elde <'t
tinı. Dostum Tompe, IJu 

Bu<lapeşte Üni,·crsite· 

si kiliniği, il~cı muayene 

edecek ve te~irini tı>crii

bclerle tetkik eyliyrcek
ti r. Bu tecrübeler. il:lcın 

kuduza k~r~ı müessir ol
dııounu gösten·cek ı>lurs;L 

ı- , 

bu menfur hastaıı:;a kar· 
~ı valnız pastör ü ··ülüuc . . 
~örn i~neler yapımıl~ su-
ı ctilc değ'il U"lki bulaşık 
olan ferde hazım yolla
rilc kana giren bir il!l\ 
vererek mücadele etmek 
i ın kfını bı:ı sıl olacaktır · 
Hudapeşte profesörlerinin 
muayene ve tecrübeleri
nin neta.yici sauırsıı\ıkla. 

bek lenmektedir. · Eğer bu 
tecrübeler ve bu IH: tice· 
ler leh de olursa ilmin 500 
senede~ fazla bir zaman 
zaman sonra. farkına v:t

raca~ı fevkalade mülıiın 

ve. yegane bir keşif kar
şısında kalmış olac:lğ·ız. 

Za~itan MaMelinin Müsamrresi 
=Baş tarafı 1 ıwidc-

Bt>gama ~·e İzmir) zeyb<·k 
oyunlarındaki nıuvaffa

kiyet dahi bariz lıir su
rette tebarüz ettirildi. 

Milli ve malwlli oyun
lara. karşı da. halkın gös
terdigi sempati teıa.hür
leri çok kuvntli itli. 

Ortamektelı r.ıüdü rü

miizün on ya~ındaki se
vimli ya vrmmnun, y:ışı 

ile müterıasib olmayacak 
kadar yüksek takdirlere 
mazhar olun şiiri çok se
vildi. 

Riitilıı lnııılanlaıı son
ra üı; Mt~lımetcig!n orta
larına aldıkları bol ışık 

dekoru içcırbiıı<lf'ki ~anl ı 

bayrağımızın c:ıalı tablo· 

su ile kar:;;ıla~tık. Perde 
a.rkac;ından gür bir ~es 

i:;-itildi. nu ses, ortamc·k
tcp müdürü tarafından 

rnnc:tğ'a ithaf edilen C'll 

mutena. bir şiir p:ırçasıııın 
yarattığı milli heyecaııı n 
seöi idi. Bu şanlı tablo 
ve bir şairimizin bir kaç 
misraından ıniirekkeb ol;ın 

bu şii r parçası halkı coş

kun bir sel gihi heyecaıı· 

hı.ndırınağa kafi geldi. 

Evimizin l:!inenıası t:ı· 

rafından gösterilen Y1l
<lırıın Adam) isimli filim
den f'onra. mü~a uıercye 

son verildi. nu müna~e

hetle o ~ecenin gerek tt'I'' 

tib heyetini, gerek nıii:-;:ı

nıere \·eren gençlerini tı:.ı· 
ra:etle t~brik ed~riı. 
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Sayla 3 (Ulus Seli) Sayı 111'1 

Aşk lztiraptır günlük 
11 -- • 

-PiYASA-Tür~iye ra~yo~ifüzyon· Postaları 
N'crrnin ellerini birLi

tine \'Urarak güliiyor. 

- Av tüfC'klt:riııiz \'31'· 

Inı !lmca.. A ,.a gitmeye ı 
bayılırım. 

le ötüyor... Tabiat uyu
şuk bir halde ... 

Bur ~anın bir ~·nz gi.i
nii ... Giinrş tanı tt•pcde, 
kıı~ın ~ual .rmı arı:.ı. bön
deriyor . Tabiat uyu~uk 
bir hnl<le .. Hic; bir hare
ket yok .. 

Türkiye radyosu Ankara radyosu 
Bu~d:ıy 2 75 

Bir kızın :ı,·a lrn ka
dar meraklı oldu 1•·unu Ye-

• M -

nı işidiyorum. 

- Neden öyle diyonm
nuz amca.. Cümhurivct 
Türkiyesi biz gcnçlerd~n, 
Yeııi kızlardan bile ener
jik faal insanlar istiyor .. 
Bir kızın ava merakı ol. 
ıııası onun kıvmctioi ve 
licciycsini boı~bilirmi .. 

- Xederı lm kadar kı
zıyorsun .. Şaka söyledim. 

- Bende tuhaf lJir arzu 
var amca.. llacrra sev
gi::;i.. Gezmek, görmek ve 

dünyayı anlamak .. Neden 
bir kız yıllarca evin<le 
kapalı kalsın.. Onun hü· 
riyeti yok mu 't 

Ben erkeklerle kadınlar 
arasında rrcrek hürivet 

t:ı • ' 

gerek yaptıkları iş ve hiı-
ınet lıususundtl, biç bir 

fark göremiyorum. 

- Güzel. Çot mantiki 
düşünüyorsun .. -Yalnız si
ze tav~iyem fazla kııma

lllak ve i: icfo Ilı olmak .. 
lla .. az kaldı unutuvor
dunı. Av tüfekleri ~ar .. 
Birde ayl:ırdanberi üze
rinde titrediğim av kö
peğim var .. Bir vn.rs:ıkta 

gürseıı. Nermin belki bir 
daha dönmek bile iste
ıııezsin. 

Ntrmin seviniyor 

Oh ne iyi.. 

Yali Cemil Tabirin 
bahçesinde bövle bir aün-• t"'l 

de tek bir genç, yalnız 
başına, kah ıslık çalarak, 
kfth ~arkı ::ıüvlivernk do· 
laşiyor.. lştt: im Cemil 
Tahirin oğlu Kemal su. 
h:ı .. 

KPnıal Siiha. bahçe
lt~rinin ic;in<len gE>ç·en de 
re boyunc~ı, ~·ayır, <;emen 
,.e ~i<;eklcrin arasında irı+ 
liyor ... Tabiatı kuklaya. 
rak ilc>rliyor... · 

l3Pyaı. pantalonu ,.e 
üzerine giydiği ipt>k lıe

yaz gömleği. kendisini 
yem yeşil çemenlcrirı ara
smd:ı hir papatya gibi 
gösteriyur. 

O kadar güzel ve 
yakı\'ıklıki, gUzel "e ç~
şitli çi~·ekler arasında ~ir 
şimal yıldızı gibi duru
yor, renk, renk kelebek
ler sanki :;ı>yyar yıldızlar 

gilıi onun etrafında dur
madan dönüyorlar. 

Kemal, Tabi:.ıtın . bu 
gnzelli~ine b:ık&rken o 
kadar dalını~ki :ırkasııı

dan kendi ine bir k:.ıç 

defa süyh"rnm " Kemal 
oğ'lunı , Kemal oğlum ,, 
sözlerini i~itnıiyor lıile .. 

-Soııu Var -

Tren Bursaya doğru Belediye 
büyük bir hızla ilerlivor .. • 
"Köylerden geçerken ~uya Riyasetinden 
gid('Jl köv kızlarının men
dillerini ·tialla.ması. dere
lerin şırıl, şırıl n.kı~ln.rı, 
Yanık türküler bu kısa 
tren seyahatine doyul
ııuız zevk katiyor.. Tren 
lıir kuş gibi riizgfırı <le
lerck ilerliyor, ilerliyor ... 

Serin lıir yaz günü .. 
Uüzgfı.r peK hafif esiyor .. 
l\uşla.r bütün kuvvetleri-

Mt1 b'us seçimi için 
Belediyenin 938 bütçe
sinden münakale yapıl
mak üzere Belediye 
meclisi 14/3/939 Salı 
1:ünii saat 10 da fevka
lade toplantısına lüzum 
basil olmuştur. MezkO.r 
gün ve saatta üyelerin 
Belediyeye gelmeleri 
ilin olunur. 

Uzan Dali!,!. 

Kısa Dalja: 

1G3H m. 183 'Kes. / l~O K v'·· 
19,1-l ın. 15195 Kc:;. / 20 K_,·v. 
31:70 ııı. 9463 Kes./ ~O Kvv. 

Bu günkü proğram 
12,30 J>roğ"ram 
1::!,35 Tiirk müzigi-PI 
1 :3:00 Memleket Saat a. 

yarı. ajang YC meteoroloji 
haberleri 
13.15, 14 )fiizik Karı~ık 

proğram-PI 
18 30 Prof'rram ' ~ 
18.35 )füzik D:ıııti ınüzi-

-Pl 
19,00 Konu~ma Doktorun 

sa atı 
19, 15 Türk miizigi Halk 

mm;ikisiudı~n seçilmiş mc
lolliler 

Hl,35 Tiirk WÜ7.igi Saz 
Psr.rlni tak~inı \'l' ovun 
hav~an · 

20,00 Ajan$, nwtPoroloji 

haberleri, ziraat borsası 

fiyat 
20, 13 Tiirk rnüzigi 
~1:00 )femhket Saat a . 

yaıı 

~ 1 ,oo K orıu~ma. T:ıyy:ı

ı eci konu~tıYor .. 
:!1:1:> E:::lıam, tall\'ilftt, 

ka•nbiyu nukut bortiası 

fi~·at 

21,30 Müzik Küçük ür
kestra-Ş<ıf: :Necip Aşkın 

2:-?,30 Müzik Opera ar
yal:.ın-PI 

::?3,00 .Müıik Cazlı~rıd Pi 
~3~45,~4 Son Ajans ha. 

lwrleri ve yarın ki proLS-. • l:' 

r:ım . 

Mardin 

. 
\ 
1 

1 
1 

' 

~lar~in Va~lf lar 
Direktörlüğünden · Askeri ihtisas 

mahkemesinden: 

Arpa " 40 .... 

Un (lli'I çuval)l620 
Darı 2 -sf 
Nohut 5 50 
~lcrcimek 2 ..... 

·~ -Pirinç 22 
- S:ıde Y :ıu------

86 - - -~-' -
Tere Ya~ . .... --
Zeytin yarr1 70 

Yün 44 -
Deri 40 --
Badem ıs ı 

Badem içi 
-90~ .-

--
Ceviz 18 --ce .. ·iı içi 50 --
Mahlep 30 --
~lazi 19 -
Kesme Şeker 35 -
Toz ş~ker 31 -
Kab ve 118 - -
Sabun 42 -vay 350 
-Kuruüzüm-ı ~o 
l'cknıeı 12 
Hal l 50 . 

ViJa et y 
Encümeninden ~urur· otelinde vak1f

lar idaresi yap1lacak 
olan 15 "Ve 16 numaralı 
odaların 194 lıra bedel
le tamiri munakasaye 
konulmu~tur. İhale gü
nü 31 mart 939 Cuma 
günüdür. Taliplerin iha
le gününde hük'Cımette
ki Vtıkıflar idaresine 
gelmeleri ilan olunur. 

Kaçakçılıktan suçlu ve 
elycvm Suriyenin cenibi Gercüş merkez ka
derbesye köyünde mukim zasındaki ilk okul bina· 
hulunduğlol anlaşıl:rn Kızıl- sının 2523 lira 65 kuruş 
tepe rnişkinan köyünden bedeli keşifli bakiyei 
İbrahim oğlu Abdo. 011 bes inşaatı açık eksiltmeye 
gün zarfında Mardin As~ , çıkarılmıştır. 
keri ihti:;a.s mahkemesi sor- İhalesi 20/3/939 ta
gu h:.ıkioıligine ınurac:ıat rihine rastliyan Pazar
rtınedigi t:.lkdir<le Askert tesi günü saat 14 de vi
usulun :? LG nci nıaddctii !Ayet makamında yapı
mucillince Türkiye ~lahi- lacaktır. muvakkat te
lindeki mallarına h:ıcız minat miktarı 189 lira
konul:ıcağı il:1n olunur. dır. Taliplerin ihaleden 

13/17/21/25 

Türk Hava 
Kurumu 

Şt..besinden Mardin Şehrin1iz an1barın· 
da nıevcut 565 kilo Askeri ihtisas 

mahkemesinden: 
buğday artırnıaya 
çıkarıldığından talip Kaçak~ılıktan suçlu ve 
olanların beddi mu· elye\·m SuriycninKaınışlı 

köyünde mukim bulundu-
ha nınıen üıerinden ~u anlaşılan salhı köyün-
hesa p edilerek 0,o 7 ,5 den Faka resul oğlu ka- J 

kuruş nisbetinde ta· sııu on Leş gün z:.ırfınd& J 

hak u k ede 
11 

1 OG k u- Mardin. As.k;ri ihtisas sor· 
. . . gıı lıxkımlıgırıc murac:ı:ıt 

ruş dıbozıtolarıle etmcdicri takdirde Askeri 

bera her 1,. H. K. ~1a r· ı usulun c 216 nci maddesi 

din Şubesine nıura- ı mucibince Türkiye tl:ıhi
caa t eyleıneleri ilan l lindeki m~llarına haciz ko-

l 
A nulacağı ııa.n ·olunur. 

o unur. 4-'* 

8 gün evvel Nafia kom
siyonunda müteşekkil 
komsiyona n.üracaatla 
bu iş için fenni ehliyet 
vesikası almaları şart
tır. f sızla malumat almak 
istiyeoler Nafia ve Ma. 
arif müdürlüklerile dai
mi Encümene müracaat 
edebilirler. 

tsteklilerin muvak
kat teminat makbuzu 
ve fenni ehliyet vesi
kalarile birlikte ihale 
günü Mardin VilAyet 
makamına gelmeleri 1-
lAn olunur. 

';/10/13/1~ 



IDAREHANESİ 
Eakl Halke·;i Biaaai Ha.salif Dain 

T elj'raf Adresi 
Mareinde "Ulus Sesi.. 

Y~U 8 T TA~! 

T 

v 
Buy 
yük 
cudu • 

Bir va ~m:s 
~ 

·'yokmuş .. 
Evvel zaman icinde , 

Satllk içi: -çi çok g·izel ikaye ve 
Masallarla dalu bu kitibı her çocu 

ga tavsiye edet-iz. 

• 

Tür Hava Kurumu 
26 cı - T [ 8 T i P 

Büyük Piyangosu 
!J ncü Keşide: 11 1\lart / 039 dedir 

Büyük İkramiye: 50.0QQ Liradır ... 
Bund:m b:.ı~kn: w.ooo. 1~.oco, 10.000 liralık 

ikr:uııi~·clcrlf' (20.000 \'C 10.000) liralık iki a<l(•t mü
kafat \'anlır ... 

Yeni tcrtipteıı bir bilet :ıla1';1k i~tir!ik etrııeyi ih
mal ı>tııH·yirıi.:. Siz Je piyang-onun JIH'Sllt ve lrnhti
yarları aı·asına g-irnıi~ olur~ıınuz ... 

• DIN'DE 
Umı:ımi Nesrivat ve Yazı isleri . - . 

Dircki:örü 

.W. Sir'et Bara:
Baaıldığı yer: (ULUS SESi) Ilasımevi 

e 
~ 

-.+-' 
C\1 
~ 

c......,. 

Türk evinin se- van bir e,· Cocuk-
refii ananesi kil~r- / ~uz bir yU\:a • knd:ır 
<lir. tndsız<lır. Q) 

C/)n 
Q) 

Kavanoz. kava- ı Bu güzel anane 
ı~oz rc:çelJeri. ş · şe. ınizi yaşatalım. 
şış~ şurupln rı ol nıa-

1 > ' ~ e el) 
~ 

::,j Q) 

:o c.!) 
~ 

Yu ·t as! 
~ 

B©l~ m®vü 
Doğu illerinin en nınOern bir 8 A s·ı M E V 1 O i R 1 

Her nevi f)efter, Çek, Bo
no, L\1nkbuz. {{ağıt başlık
ları. Kartvizit. D,ıvetiye, 
Duvar afişleri. Sinema ve 
Tiyatro biletleri çok güzel 
bir şekilde b 1sdır ve kısa 
bir n1üddet içinde tcsli n 

' d T e ı.ır. 

l'eıııi geUrtıit?imiz 
fantazi '\'e kübik 
harfle.t·le çok şık 
~eçete kAgıl:ırı 

basılır. 

l\Iücellithanemiz varuır. 
Her boyda kitab, defter 
\'C :-:air hiitün şeyler ~·ok 
şık ve bcgl3nilecek şekil
de tPC'lid edilir. 

<{( 
fI~ 
~ 
!§"' \;"i_ .. ... 
et~. 
(( 
(( 
« V <'ı il('(~Ck t:ip:1ri~l<'r. g-iitlerih.!cG!\: paralar .M:ırd irııh· 

BasınıeYi) İd:ırc miidiirlii)!'ü namına g-önderi!ınt-lidir. 
( Uluş Se::-i tf!:~ · \{i' 

Dışarıdan gönderilecek sipar·iş nümunelerinin 
rsuette yazılmasını sayın müşteı·ileı·imizden dilcl'iz. 

ok'Jnaklı bir 


