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Sahibi ve Başmuharrir 
SİRET BA y AR 

~etnıeket meoafiine aid yazılara 
savfalarımız a;ıimr. 

Basılmayan yazılar ıreri 
.___ veriimeı . 

On ikinci yıl 

Sayı 1189 

15 Mart1939 
Çarşamba 

Sayısı 100 Paradır . 

Kuruluş yılı ı Agustos 927 
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Büyük millet meclisi milletin menfaat ve ideallerini hakikaten 

temsil eden bir millet hülasası vaziyet ve itiyadında bulunacaktır 
İSMET İNÖNV 

Vatan~aşlı~ ~a~~ı ve vazifesi 
Yazıın: Siret Bayar 

llcr lıanki milli bir 

işte vatp.ndasın hakkı \'e • 
vazifesi vardır. Bu va-

yiirümek azmmda \'e ka
rarındadır. 

Bir vatarn..laş için milli 
bir işte rey ' 'ermek 

dernek, vatanda~lık hak 
kının en kutsalım ve bi!
vü u·ünii kullanmak de 

Alman askeleri Çekoslo
vaya hu udunu geçti 

zife ne kadar büyük bir 
alftka ve inan': la. ifa Clli
lirse bu milli i~te varıl

nıak istenen hedefe o 

kadar t;abuk yetişmek 

llıümkün o1ur. 

Her milli işte milletin 
irade \'e k:ırarına mü

racaat balkçılığımızın en 

kutsal umdelerirıden lıi· 
1İdir. Kemalizmin ve Ti.irk 

deınokrasit;inin en bariz 
va~fı lıu umdcde trcelli 
tder. 

Dürt t'Cnede lıir y:ıp
tığınıız millet vekilleri sc
Çiınindc, millet irade ve 
kararırıın Cümhuri vet II. 
PartiRi nnmzetleri .üzerin
de toplanması, milletin par
tisine olan inancını ve 
~evgisiııi, partinin millet 
1 ~lerindt-:ki dayancının ne 
snrsılnrnz bir ku \'vete ma
lik olduX·unu lıtit\in ma-o 
llasile ve bütiin milletle-
ri imrendiren bir ihtişam
la kendini göstermekte
dir. 

~ D 

mektir. Uu vataıı<laşlık 
hakkı millet vekillcriuin 
seçimi gibi milletin siya
si uıukadt.leratına taalluk 
eden \·atani bir işte kul. 
lanılıvor~a. daha büvük . . 
bir ehemmiyet ve 
yet kcsbcder. 

kutsi-

Ankara 15 Radyo (saat 1~{ ) - Alman kıtaatı 
bu akşam Çek hududunu geçerek iki Il'evl· ii 
şğal etmişlerdir. Hudut muhafızları silahların ı 
teslim etmişlerdir. Jtotörlü Alman kıtaatı cenuba 
doğru ilerlcmegc devam etmektedir. 

Çek radyoları, ilerlemekte olan Alınan ordu· 
larını karşılamayı halka tavsiye etmektedir . 

Alman kıtaatı Çek ve ~1ürabyeyi iki günde 
işğal Ptmiş bulunacaktır. 

·~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
V:ltandaşların teker, f f 

teker reyle seçeceklt!ri f d J • 
ikinci miintahiplcrin, a::;ıl •• Vatan aş. .• 
meu·usları tıf'çmck hak-
kını hail olmaları \'C her f f 

l
'f Mebus seçmek günes- f 

nıüntahibin tıirılcrce yurt- f . f 
d:ışın reyini kullanmak f ten, havadan inydalaıı· f 
vekfrletiııi üzerinP. alınası f f 
itibariyle en ~ayarıi iti- ı mak gibi tabii bir hak, f 
mad :.ıd:mıl:.ır olına::>ı icap memleketi ınüdrfaa et· ff 
eder. 

Bunun içindir ki. mil- ı mek kadar yüksek. bir : 
ıetiırıiı. rıamıua milli ve • vazifedir. Vatandaş! bu f 
vatani işlerimizi bi<;. bir f h f 
millet tarihinde görülme- f akkını kullan, bu va• f 
mi~ bir üstiiııHik ve v:ır- f - ~ zileni yap. f 
Jıkla çeviren Vl~ gören f f 
Cümhuriyet Halk Paıtisi, 
kendi i~imizdeıı her Liri· 
ruizin ayrı, ayrı arayıp 

bulmamıza iınk:ln göre-

•·········~·~··~·····~ 

Türk Parası 
Türk milleti, on 8e- nıeı~iğimiz kimseleri parti 

kiı ~enedir İt'tiklfil ve namzedi olarak göster
trıedeniyet yolunda, Ata· uıi~tir. 

Hatay parası olarak kabul ediidi 

türkün ihtilal bayrağı al- Her \'atandaş böyle 
tında üıündrn d 0 ğ an mukaddes bir hakkını kul-
Ci.irnhurivct Ha1k partisi· !anmaya. vazifesini yap
nin kuts~l ideallerine bağ- maya koş:ırken, re) mı 
lı olarak yürüdü, bunca parti namzetlerine verme
llıuaııam varlıklara ve nin de kutsal bir hak ve 
Zaferlere kavuRtu. vazife olduğunu bilmesi 

Ankara 14 f A.A] 
Hatay f\tillet A1ec-
lisi Türk parasını 

Ha tayın resrni pa
rası olarak kabul 
hakkındaki kanunu 
ınüzakere etn1iş ve 

ittifakla kabul et-
nıiştir. 

Cum~urreisimiz 
ismet lnönü 

Ordu Subayla
rı için bir kabul 

resmi yaptı 

Ankara 14 l A.A] 
Reisicünıhur lsn1et 
İnönü bugün saat 
17 de Çankaya köş
kü n de Anka rada 
bulunan ordu subay· 
lan için bir kabul 
resıni tertip eyle
nıişti r. 

Bulğar Başvekili 
17 itlartta Ankara· 

da bulanacak 

Ankara 14 [A· A] 
Bulğar Başvekili 
Köseivanof yarın 
Sofyadan hareket 
edecek ve 17 Mart 
sabahı Ankaraya 
ı:nuvasalat edecek
tir. 

Şimdide bu· ihtilfı.l bav- çok lüzümludur. 
rağını taşıyan dahi kah- Kanımız bahasına kur
raırıanı llillt Şef lnö- duCS-umuz Cüuıburiyeti yük
tıünijn gösterdiği ışıklı l se~mek için intihap va
~Olda ayni h1ı vş inanla. ılfcmizi~ amm~ hukuku 

ve menfaatı namına vic

dan r:ıhatlığ'ı içimle ifa 
etmek istiyorsak reyle
rimizi nıüttefilrn.n cum
huriyet Halk Partisi nam
zetlerine verme} i en b ü
yük vatani ve milli bir 
borç bilıneliyiı. 

tarafında büvük se• 
T?rk Parasının 1 vinçle karşıl~nmış .. 

reslnt para olarak tır· 
kabulu Ha tayın her l 
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Her Akşanı~ 

Balkan Antantı 
R~cdly©--
--H©ı~~ıro<®röliifllü~ 

Mazinin facialarını temiz
leyen Türklük mucizele -

rinden biridir 

Çeko-Slovakyada vaziyet 
Ank:ıra 11 Radyo: 

A 1 n1 an istihbarat 

brosuna göre, Çeko
Slovakvada vaziyet 

Ank~ı ra U Rad \'O 
"' 

Çek Reisicuınhuru 
akşam üzeri harici
ye nazırını kn bul 
etnıistir. 

Şehirden-Köy~ 

.MerlıaiJa köylü d• · ~· ı

lar, "Nasıbmıı.? Bu ~ün 

yurdun her tarafında ol· 
duğu gibi İlimizin de her 

yerinde yeni Büyük ~Iil· 

lct Meclisine Mcb'us sc· 

~ecek ol.ın ikinci nıüııte· 

lıiplcrin intihabına l.wş

laniyor. 

Bundan bir ka<{ giin 
evvcJ htanLuldaki Tan 
gazetesinde lstarıbuldaki 
eski mulı:ırrirlerimiz<ler, bi
risi B:ılkanlarm pek aeık
Jı mazisine aiu çok he
yecanlı ve o nishette <le 
yees verici tablolJrınu:rn 

b i r k a <; ı n ı l> i r a r a
ya getiren Lir yazı yaz
wı~tır. 

Muharri r bu makale
sile eski Balkanların ~·e

ni vaziyr.tini tahlil erle· 
rck Balkc.ın Antantının 

yalnız kendi refahlarını 

temin etweklc k:.ılmadığt-
lıı düııva sül!ıu üzerinde-

' v 

<le kuruluşundan beri oy· 
na<lı l'r ı faydalı rolleri en 

h • 

vazih cümleler lıalinüe 

ifade ediyordu . Türk 
Cüuıhuriyetinirı nelere ka
dar olduğunu anlamak 
güç değildir. 

Çünkü: Dü~manhk , 
fitne, ölüm, kan ~c fe
caat sahnelerile krokilen
ıııiş olan eski Balkanlılar; 

sanki: O mazi ııesJiııin 

zihniyetile hiç alübtlı ol
madıklarını bpa.t i<;in uört 
el ile birl>irlt>rine sarılmı~
Jardır. 

liilli lıirlik ve lıer:.ı

Leı-lik i<;erisirıde kewaliz· 
uıin kurduğu insani prr.n 
siplere sadakat timsah 
sayılan .Milli Şnfinıiz lnü
nünün kutsal bayrağı et
rafında. tek vücud haline 
gelerek toplan mı~ . bulu
nan :Balkanlılar ; sarsıl
maı bir kale gibi granit
Je,.;wi l erdiı. artık Lirbir-.. ) ~ 

lerinc kar ~ı yalnış kana. 
atlerin zebunu olarak kü
rü körüne fena emeller 
peşinde ko~an c::ıki Bal
kanlar <la ::;imdi artık ke
ıo:ılizuıin aydınlık saç-ıcı 

prensipleri sayesinde ne 
o cenavar ruhlu insanla
rın hortlayı~ını seyreJe
lıilin;iııiz, ne de o yıkı
lan enkazın derinliklerin
de mazinin bu anlattı· 

ğımıı nıüstarip ni~anele

riai aravabilininiz. . . . 

İ. Necdet Göker 

Çünkü: Onun manevi 
vt• rııadtli varlığrna uza
nacak her eli yok l'tlnek 
i<;in bir ate~ purc:usı ha
line girebilecek kadar kız
ğın lavdır, artık Balkan· 
lılar. 

('ünkii: kentli arala
rında uiıı. nwzhcp \'(' mil
li~·et forkları güzetmiye
n·k a vni temiz lı'.lrıs<:ılık . , 
hi:;leri et rafında hirle~miş 

bulunan halkan antantı 

devl r. tleıi; diiny:ınm fü'U
dt: Lir hayat <,·nc;cvesi 
iç"r birıdn bulunmak istc
yt•ıı ilcrl t- ııı~ istikrarında 

dahi t•n faydalı \ ' t• ınüs

lıet rolleri oyrıaıııak isti
d:t<1ile ,,.Ü(· 11•llam111~ bir 
t1-şekkühlür. c ı acı uı ·.7.i

dr>n t'oııra IJa~ta Liz Turk 
milleti ulrnuk iizere d i

cmla getirilen kuvq·t l! ı e

sanüue <la~·anaıı . h:,ıış 

ic.lealını tahakkuk ettire
cek olan Balk:uı1arııı ku
ca irında btıcrii n c· n :-;ıcak 

ı-ı n 

mütekabil ı;;pv:.d hisleri 
salın<'lt1şnıekt e\.lir. Bunun 
iı,;in biz; bu hayırlı Ye 
insaııi prensirıleri kendi 
ııcfsinde toplayarak vü
cuda. getirilmi~ olan Bal
kan Antantın~, mazinin 
facialarmı temizleyen Türk
liik uıucizclerıntlf!n biri na
ıarile hakıyoruı. 

Çocuk 

J 

<rİto·ide vahiın ne
ö ö 

ticeler alnııştır. 

. 
Prnğ'da Nazırlar 
Meclisi içtima ha-

Çc-k lot;-uıtı şehrin lindcdir. Haber Bl-
n1ühirn noktn l arını u •• 

• u • <l' dı<rınııza o-ore na-
ı so-al etn11ş1er ır. 1 öl b d 'h 
·b . . . z1r a r arasın a ı -N Ltma vısçılerle po · .

1 
f 

1 . · · .. tı a var( ır. 
lı s arasında nıusa-

deınler oln1uştur. 
Dün <U<san1 beyan-. ~ 

na ıneler dağıtıl n ı ~ş
tır. 

Dün hususi trenle 
Berline gelen eski 
Çek Başvekili Hit
ler tarafından ka
bul ed:ln1iştir. 

\:ek p 'rleıneİ)tosu
nun bu gün top
lan ınası muhtenH:l
dir. 

Belçi~a Başve~ili
nin ~eyanatı 

Ankara U f~advo 
" 

Belçika B1şvekili 
y<lptığ·ı bir beya nat
ta; Belçika buhra
nının harici sebep-
lerden deği 1, dcı hiJi 

1 sebeplerden ileri gel
, diğini söylenıişti r. 

__ S_e_ç ____ m_e -H~a b-e-rl-er-..,.-.ıl f 

Maverayi ôr~ün Yeni Hatay pulları 
Velia~~i Hatay, Nevyork 

serg1sı nıünascbe 

tile iki çeşit pul çı
karacaktır. Bu pul-

Hepimize düşen vazı· 

fe Cümhuriyet Halk Par· 
timizin n:ımı:ctlerine rey
leri ınizi vermek tir. 

Siz de küyünüztle er· 
kek kadın yirmi iki y:ı.

;;;ını bulmu:-;; ne kadar 
atlarn ,·ars11. muht:ırırıızla 

beraber rey ::-andığ·ı ko
nulan köye giderek rey· 
leriniıi kullaum:ıyı uııut
mayınız. 

Sizi eski ncı günler
den uu ~ünkü ınes"ut ha
yata ka,·u~turan 'ünılıu

riyet Halk Partisini:ı ve 
hükumetin gösteı·dl~i ~ol
<la yürümek ~ebirli, kiiy
lü hepimiz için en lıii.dil~ 
yurd ve din borcudur. 

Bunu daima hatırları
mızda tutalım. Köylü du.
yılar. 

Karada , .• 

Memnu 
mıntaka ~1a verayi Ürdün 

Enıirinin oğlu st~j 

.görnıek üzre Tür ki 
Çocuk Esirgeme yeve gelecek~ nıen1-

l{urunıu Genel ~1er- leketi111izde kalaca
kezi tarafından çı· ğ·ı ınüddetçe İsıııet 
karılnıakta o J a .n ! İnönünün fahri ya
(Çocuk) ndlı dergı- verliğini ifil edecek
nin (l:W) Sa vısı çık- t · 

ların üstünde Isıııet Ç anakl<ale nıüs-
lnönü ile Ruzyeftin tahkem n1cvkii için~ 

.1 ı r. 
n1ıştır. Yurt yavru-
la rının sağlık, sos
yal Kültürel durun1-
f qrının inkişafın~ j 
Jıiznıet eden bu kiy
rnetJi dergiyi çocuk
larn, çocuklu ana 
ve bnbahıra ta vsive 

J 

ederiz. 

Adan ada 
Adana çocuk esir

geme kurun1u 1 Ni
sanda yoksu 1 ço
cuklar menfaatına 
güzel hi r ba Io ve
recektir. 

··resinıleri buluna.- <le bulunan ~tara 
ca ktır. Diğ.~ r pul - ve U nıurbeyde as
ların üzerinde de keri tesislerin bu
Türk ve An1erikan lunduğu sahaların 
beıyrakları tan1 menınu ınıntakalar 
renkleriyle işlanrniş kanununun 1 irJci 
o1 2caktır. nıaddesi n1ucibince 

N
• nıe111nu ınıntaka ~ 23 lSall olarak ilanı Genel 

1 kurnıay başkanlığı-
rOCU~ Beyramının nın ,te~difi . üzerin e 
~ Hey etı vekılece tas-

llK Günü~ür. 1 dik edilmiştir. 
, 
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1i R A D Y O ı · ünlük GiÖ~lbÜK 

Ar 1k <§\$o lfb <dl c§l lfll 

Vazife başına! 
Kış nıe":-;imindc ha\':ı.

lar yağışlı ve riitubetJi 
olduğu ınüdJ<.:tçc benim 
gibi ihtivar olanlar veva 

w • 

ganç olub romatizcıava 
tutulmu:-; bulunanlar uius 
Scsi'nc ' epeyce nıüduet 
Yazı yazamayışımın sebe
bini pek iyi takdir ed~rler. 

Evvel Allah bizim Ulus 
Sr.si'nin ··enç \'C veni mu-

o -
h:.trrirleri benim gilıi vü-
endu gibi fikri de ihtiyar
la ını~. kalemi paslan ınış
lara karşı meydanı su
hande at oynatmaya ba~
ladılar. Ben lm kırık göz
liiğiiuıle bu afacanlara 
kar~ı nasıl çıkalıiliriın. 

Üslubun eski, fikrin 
t•ski, ~ürüşürı eski diye 
Uıerime saldıracak, beni 
ına.tbaanın dik merdi ven
lerirıden aı-;ağı fırlatacak-
' . 
ıar. O zaman ne artık iki 
haftadır okumaya hasret 
Çektiğimiı Ziya Kılujöz-

Jiiniiıı Emrabt aıı pan:aları, 

ne çoktanclır okuvanıaz 

uhluğ"umuz Yasin Kutlu
<run 'riizcl vazıl·ırı nl' <le 
~ o • . • ' 
İbrahim Nrcdctin çeşitli 
makaleleri iınd:ıdıma yc
ti~ir. gen<; muharrirler 
nükteli. cdcbivatlı vazıla-. . -
rile beni pöf diye havaya 
uçururlar. 

,~ . 1 k .. , c ı sc şa ~a ma · ayı 
bırakalım da lıu ~ün bü
tünümüze dH~en milli bir 
vazifeyi ifa için, intihab 
!'andıkları ba::-ına ko~alım. . . 
Yüce Partimizin ikinci 
nıiiııtehib namzetlerine rcy
leriınizi "erelim. Gene;, ih
tiyar her vatanÇaı;ı ic;in 
nı büyük milli vazife lnö
nü bavra<rı altında top-• o 

Janmak, ulmsunıuza uü-
vük ve veni zafe rler va-. . 
deden yarını bu oğuz 

b:ıyra~.,n dalğaları ara
sında kucaklamaktır. 

Gii;lü/dii Anwa 

Aşk lztiraptır 
1 Yazan: Oiuz Özdeş 1 

1 
.. 

- .:> 

- Peki sen eski küt;iik 
1\emale beıızivormu~un .. 
Sor8ana Xerıı;ine .. 

- . . . . . . . . . . 
Cemil Tahir iki::>iııe 

birden bakıyor. 

- Ne duruyorsun .. To
kala .• 'ianıza ~anım .. 

Kemal Süb:ı bir adun
<la N~rınine yakla~arak 
tlini uzativor.. Tokala~ı-
Yorlar.. • 

Ertegi gün ... 

h· . Sabah.. Güne~ hafif 
afıf yükı:;eliyor. Bütün 

tab· 
1 

.. ıat uyanmış . . A6rustos 
l<..ıceklı!ri, sı~ırcıklar, ho
toıla.r sabahı bütün na.ğ
ll'ıelerile canlandırmaya 
'ilhşıyorlar., 

D:ıındaki IA•ylt·k sa-
1..ı:ıhın <:oktan ~elip geç
mekte olduğ'unu büyük 

gng::ısııım şarkırtısile ha.
lıer verivor s::ınki.. 

K u ~lar gügün niha
yebiz. lıo>jluğuuda ne~·eli, 

rı eş'cli uçuyorlar, rakse

<liyorlar.. Arılar büyük 
uir bazla ballarını yap
makla uwşğul.. 

Karıncal::ır kışlık za
hirelerini hazırlıyorlar .. 
Velhasıl hütün canlı mah
luk faaliyette. 

Kemal iüha daha 
veni uyanmış aynasının 

kar~ısnı<.la elbü;csini giyi
vor .. Birdnn kulağına ho
;ozlann sesine karışan 
ince bir ses ,eliyor .. Pea
çerenin önüne geldiğinde 

....................... ~ ..................... g 
Tür~iye ra~yo~ifüzyon Postaları 

' 

Türkiye radyosu Ankara radyosu l 

Uzun Dalğa: 

Kı•a Dalğa: 

163!) m. 183 Kc~. / ı~O Kvv. 
lü.74 nı. 15195 Kes. / ~O Kvv. 
31,70 m. 94ü5 Kes./ ~O Kvv. 

Bu günkü proğram 
12,30 Proğranı 

1~,35 Tih"k müzigi-PI 

13,00 Memleket Saat a. 
yarı. ajans ve metı?oroloji 

haberleri 

13,15,14 Riyaseti Cum
hur Bandosu-Şef: İlıı5an 
Künçer 

18,30 Proğram 
18,35 Müzik Pi Bir 

konserto 

19,00 Konuşma 

19,15 Türk müzigi Fasll 
heyeti-Celal Toks~s ve 
arkadaşları 

20,15 Türk ıııüzigi 

gördiii!;ü ıuazarayı hay
ret ve güler yü:de sey
rediyor. 

Xcrmin eline bir Lu
tu d:ırı nlmış etrafına bir 
sürü Tavuk ,.e horozları 
toplamış onlara lıüytik 
bir yakınlıkla çağırıyor. 

- Gel Bili.. Bili.. ~Bili .. 
Gel benin paçalı güıcl 

Ta vuğ·um.. gel... Neden 
gelmiyorsun ... lnatcıhk et
me .. 

Elindeki darılan Ta
vuk ve horozlara serp
tikten wnra yabancı Ta
vukların geldiğini ~örün
ce onların üıerine doğru 
yürüvor. . -

- Ki~t... Gidin baka
yım oradan daha benim 
Tavuklarım yemedi.. On
lar yesiııler .. Artarsa siz
d~ yersiniz. Ben merha
metsiz değilim . .. Çekilin 
oradan. Benim Tavukla
rıımn yemesine mani ol
mayınız. 

-Sonu Var -

21,00 Memkkct Saat a
yarı 

~t,15 E~ham, tahvilat, 
kambiyo - nukut lıorsaı:ıı 

fi_,•at 

21,00 Konşuma Güzel 
sanatlar 

~1,30 Temsil Yurdum 
her şey senin iç.in· ... 
Yaı.an: Teymen ~emil A
kıncı 

:?2,00 .Müzik Küçük Ür
kestra-~ef: Necip Aşkın 

23,00 ~I üıik Cazl.ı:rnd PI 

23,45,24 Son .Aj:uıs ha
lwrleri ve yarınki proğ-

ram. 

Mardin Tapu 
dairesinden 

"' 
Ibn1hinı oğulların 

dan Davut oğlu E
sadın pederi davut

da n ıneya neden a 1-
dı ğı ve öln1esi)e ve

resesi ne kaldığı ba
kırkınde vaki bağ 
yerinin tapuya tes
cili istenildiğinden 
ma ha) len keşf ve 

1 tahkikine gazeteuin 
ı çıktığı günün fer. 
dasından itibaren 
10 ci günü saat ye
dide gidileceginden 
bir diyecekleri olan
ların orada buluna
cak nıen1ura evra
kı n1üsbitelerile bir. 
likte müracaat et
meleri ilan olunur. 

1 

' 

1 

1 

' 
' 

1 
1 

-PİYASA 

Bu<TdaY ,... . 2 I~ 
Arpa 9 1 40 -

U n (Brf \Uva.l) 620 
- -
- --

narı 2 50 
~---

)\obut 5 50 - -
.\lerciınek 2 75 -- --

. Pirinç _ '>v ....... --
Sade Yalı- 86 -- .r _ _ --
Tere vao-ı - • '!"' --
Ze~·tin ya:!ı 70 - . - --
Yün 44 --
Deri 40 --
Badem 18 --
Badem içi 90 --Cedz 18 - -
Ce·dz içi 50 --
Mahlep 30 --
~lazi 19 -
Kesme Şeker 35 -
Toz şeker 31 - -Kahve 118 -

~:ıbun 42 --
<;ay 350 - -

- ----- - - --
I\. uru üzüm 20 ,__ 

Pekmez 12 --
H:ıl 1 50 

Mardin 
Haf ia ~airesin~en 

1 - htasyon - Mardin 
yolunun .ı x 850- Kilomet-
releri arasındaki şose ta-
miratı esasiyesi 13/3/939 
tarihinden 28/3/989 tari
hine kaJ:ır 15 gün müd
detle açık eksiltmeye çı
karılmıştır. 

2 - Ke~if bedeli (4171) 
lira (92) kuru~tur. • 

3 - İhalesi 28/3/g39 
tarihinde Salı günü saat 
14 de yapılacaktır. 
4 - Muvakkat teminat 

nııkdarı (294) lira t 12) 
kuru~tur. 
5 - Taliplerin ihale gü

nünden l:ıakal sekiz gün 
evvel ellerindeki vesika
larla Viliyet makamına 

müracaatla ehliyet vesi
kası almaları şarttır. 

6 - Bu hususta daha 
fazla tefsilat almak iste
venlcri n Vilayet Encümeni ile X afia Dairesiııe mü· 
racaa.tları ilan olunur. 

15-17-20-22 __ .....,... 

, .... 
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iDAREHANESİ lVIARDIN'DE • Umumi Neşyiyat ve Yazı işleri 
Direktörü 

EaJd llalke7f Blaa.t Baaaaf Daire 

T elğraf Aclresl 
Mardinde "Ulus Sesi,, ULUS SESi ~L Siret Bayar 

Basıldığı yer: (ULUS SESi) Basıme•i 

YURTTA~! 

Türk Hav 
K 
y 

r 
rdı 

una 
ıı:::::a CJ 

= ...... 
....+-' 

Ct1 
~ 
~ 

Q) 
r./)rı 

cu 
> e 

== -
' :... 

Q) 
;...... 
Q) 

Türk evinin şe
refli ananesi kiler
dir. 

Kavanoz, kaYa
noz recelleri. sise 
şişe şur~pla rı ol~ı~ - 1 

yan bir eY, Çocul:
suz bir vu va kad:\ r 

.; 

tadsızdır. 
Bu güzel anane 

rı 1izi yaşatalım. 

•o•••••••••••••••o•o•eeo•••••••••o••••••••••' n• ...•...................................•.... ~~·{ •• •• .. ~ 

Bu yardım en bü-
1

: 

yük biryurd bor- cg 
' 'g 

:o 
~ 

..+-' 

.+-' 
;..... = ~ 

(..!:) 
""O 
~ 
~ 
C'd 
~ 

ii Y urtdaş! ~~ 
Ya •• •• •• ua •r 
El KURDUÖUMUZ FABRİ· ~~ 
•• c• 

ı 5! KALAR VE VAPTIÖlf-41Z ~~ .. ..-1·: DEMİRVOLLAR ii ... 
C'd .. ·~ >-.. 

cd = - ..... 
00 

cudur. b 
~ 

:: Hep ulusun biriktirme flüeüne ~ · 
. .. d •... 
•• ay anır. ..~ •• •• oa OY ..... 

N ~ ..... 
~ 

~ 

< Bir varmiş ')=ı 
ii Bu gücü arttırmak hep senin ;~ •• •• 
:.:. elindedir !! 

llL' 

·~·············································· ··············~························ .. ······~ 
Bir yokmuş .. 

Evvel zaman icinde O MARDİ NC) 
~ 

ÇOK ~ÜIEL HiKA VE S e S im (( 

KİTABiDiR ~ 
sattık için içiçokgüzeımkAyeve il §~~Oliifil©Vfi t; 
Masallarla d alu bu kitibı her çocu l: ~ 

aa tavsiye e=.i:· • I Doğu illerinin en mo~ern ~ir B A s 1 M [ V 1 o 1 H ~ 

11 Her nevi Def ter, Çek, : ::ı-:;;~;~t~r;;t~!:~ i Tür Hava Kurumu 
27 cı - T [ R T i P 

Büyük Piyangosu 
fi ncü l{eşide : 11 Nisan / ü3ü dedir 

Büyük İkramiye: 50.QQQ Liradır ... 

~ no, ~1akbuz, Kağıt başlık- harflerle çok şık !§! Z ları, Kartvizit, Davetiye, reçete lcA~ıları ~., 
l':.fl Duvar afişleri, Sinema ve basılır. C: :1 T iyatro biletleri çok güzel :ı,Iüccllithanemiı vardır. ~ 
-.a bir şekilde b~s.ılır ve k~sa Her boyda kitab, defter 4lil' 
Jl9 bir n1üddet ıçınde teslım Ye sair bütün şeyler çok V. 
'iA şık ve begenilecek şekil- l§i9 
J'!fl edilir. de teclid edilir. 'VJ,\ 

6.ıl 

1 Bund3n başka: 15.000, 12.oca, 10.000 liralık ~ 
ikramiyelerlfl (20.000 ve 10.000) liralık iki adet mü- i Verilecek siparişler, göderilece!'- paralar .M:ırdinde ( Uluı:ı Sc·;:;i 11' 
kftfat \'ardır... Basıme\·i ) İdare müdürlüğ'ü namına göndt>rilmelidir. '{f.'~ 

Yeni tertipten bir bilet 'alarak istidik etmevi ih- Dışarıdan gönderilecek sipariş nümunelerinin ok'Jnaklı bir t: 
nıal ctuıeyiııi;:. iz de piy:ın!!onnn ~esut ve bahti- rsuette yazılmasını sayın müşterilerimizden dileriz. I[ ı 
yarl:.ın ara:o;ıoa girmiş olur~t~,mız... 1 - ~ , ......... ~ .. ...----~-----'•••• .... .-~._c 


