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Memleketimiz Büyük Millet Meclisinin yeni seçiminin başında göz kamaştırıcı bir 

vaziyette bulunuyor. Türk milleti beynelmilel siyasetin yarın için beklenmedik hadi

seler hazırlaması ihtimali karşısında her türlü nifaktan masun ve müteneffir bir halde, 

kendine güvenir vaziyettedir, 
IS~ ET İNÖNÜ 

Rey sandığı başında 
Yazan: Siret Bayar 

. yurdun lıı·r yiiııiincle 
oJdui'"U ı~ioi İki o·iin-

~ t'> o 

tlür şehriuıizdc d!.! ikiııci 
Iııürıtehilı set;imiue lw\'
laıınıı:-; lıulunuYor. . . 

İntihal> hakkını haiz 

k:,<lın, erkek: yüzlerce 
vatauuaşııı rey ~an<lıj!ı 
Laşıncla. nöbet beklemeleri 
''e miHtefikan Ciiuılıuri
~·et Halk Parti:5i ııanızet
leı iı:e rey \'ermeleri t:ıırilıi 
ve nıu ht l'~r.m bir ru:mzu-• 
ra te~kil etmektedir. 

olnıu~tur. 

Siyaı:ıi ve içtimai ha
yatımıza nizam Yen•n in
kılfıpl::ırıınızın bütün ham
lelrrindc daima ön s:ıfta, 

Cumhuriyet Halk Partisi
nin bayrağı altında yiirü
u1t•yi şiar edinen Mardin 

Bulğar Başvekiline 
zevcesi kızı, siyasi di
rektörler , Türkiyenin 
Sofya elçisi gazeteci
lerden mürekkep bir 
gurub refakat etmek
tedir. 

K.öseivanof saat 20 
de Kara ağaçtan Edir
neye varmış, Tren ha
reket edinceye kadar 
Edirne Valisile görtiş-

Sonu 2 inci sayle4e-

Bu tarihi manzara, mil
letin j{illi ~efe ve yüce 1 

I>art i~iııe k.:uşı l>esle<ligi 
muhabbet Ye itimadın, 

ıııilli ~nur ve irade uya 
nıklık.Jıi'l·ının <'anlı bir t~-

halkının bu seçimde dl! 1-----------------------------
::ı 

Z~thüriidür. 

İlk İnönü deni ~eı;inıi 
Laşında ıııt•mlek•~tiıuizin 
ar; C'tigi göz kama~tırıcı 
''e gügiis kabaı tıcı birlik, 
beraberlik manıara5ı lıer 
~<'Ythm önce ~u hn.kikatı 
ifaue ve iflıaı;ı etmekte
dir: 

Tiirk ulu"ıı tliin oldn
i'!'u g-il.Ji lıll n-[in Ye Y:l· 

- ' o • 
nıı da ıneınlek11tiıı lıiitün 
ıııeııfaatleı iııi kucaklayan, 
Cümhuri\'ct Halk l'artbi
nı.! lıer tUrlü menfaat dm·
~u::-urıd:ın azade ve nifak
: r l:ın masun olarak t(•k 
ıdcoJoji ile bağlıdır. Bu 
bağhlık, Milli Şefin def!iş
nıez ba~kanı lıulundu<Tu 
(• ) h 

... umhıırivPt Halk Partisi-n: • 
I •0 halka, h:;ı.Jkın Şef \'C 

. >aı tisiııe ulan J...:ır~ılıklı 
111aı1'11 · .. • • 1 ı, Scvo·ı \'C ırııvenllll 
h .. b " 
~r turlu tasa v vuruu f ev-

ti:5tiirılüg;ü elden bıra.kma
yacağma. iııanınıız c;ok 
k U V\'<1tJi<lir. 

Bay Hitler 
~lr©J<ğD©J<§l 

Prağm tari~i sarayma Al
man ~ayrağı çe~il~i 
Ankara IG Radvo: 

Bay Hitler Dün Pera.
ğa varmış, Perağın ta
rihi sarayine erkani 
harbiyesile yerleşmiş

tir. 
.Merasimle 8araya 

Alman bayrağı çekil
miştir . 

Beşinci Alman or
duau kumandanı da 

.Morabyada icra kuv
vetini ele almı§tır. 

Yurtdaş! Türkün Hükümranhğı 

Büyük Millet Meclisinde tecelli eder 

Yazan Yasin: Kutluğ 

Cumhuri
yet Türk 
mi 11 etine 
milli dC\'

leti ve ye-
ni cemiyeti Ana ya~anıııda. ( Ilü- mütt=ıber sayılmaz. Kema-
tenıin etti. kimiyet Bila kaydu şart list rejimi ana yasaya mal 

\
r 1 milletindir ) madtlesi <le- eden kamutayın temısili atant a:->. 

onu kı.ıv~ ğ'iı:;.ıııez hubıku esa~iye. kudretin i arttırmak için 
rniz<lendir. Türkün hiiküm. birinci derecede seçmek 

YCtleıulir-
ranlıf!ı Büyiik Millet .\Iec- hakkıoa haiı Yurtdaşlar 

ıııek, iler- li~inde te<'elli eder. İstik- ikinci derece seçilenlere 
letıll(~k se- 1:11 savn~ı bu meclisin rey vermekten geri kai-
nin vaıi- nıiistemirren hali içtimada mamalıdır. Hakimiyeti uğ-

fendir . 

Diğer ~a~erlerimiz 

iç sayf e~e~ir. 

lnıluı:ımasile muzaffer vP. runda malını canını feda 
mu \'af fak oldu. Mı>deni etmekten çekinmeyen in
milletler arasında Türke kıl:lpçı Türkün esaleti ru
lftyık olduğ"ıı veri ,·ere- biyesi (lsmet İnönü) nün 
bilmek iı;in CUınhnriyet Milli şefliğinde yüksek 
bu meclis knr:ırilc ilin karakterini göstermek gün-
e<lil<li. Tfirk dP.vletir.i ta- leriııdedir . Cumhuriyet 
nıyan hükfmıetlerle yapı- Jlalk l'artisile el birliği 
lan muahedeler meclisin [ yaparak ilerleyen balkı
tas dikinden ,eçmedikçc :-Lütfen çevriaıir.-:::: 
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Milli ve lktisadA an 
• emaryo. rı iZ 

Denıityollanrnız, bu gün Cumhuriyet ' Cıımlıur 'yr tiır iJaş:ırdı~ı lıir ~ok ft>yizli 
hükumetinin ınilli birlik ve varlığmın L';:,t•ı lı · r :ıra8ında 'iicml:ı g-elıııı\i o~aıı Lr
ve içtimai, iktisadi siyasetinin tc- I ziııe:ırı h:ıttı da ıııilleıimiziıı J'.~·mlı ıı:.ıra:-;ı 
meli olmuştur. 29 10/193;) j keııdi bilg-i~i .''P keııd.i eın11~ . .d 11 1~, ınuvaf-

l fak uldııgu lıır l'B<'rdır. 11 / 1:~/H.38 
Ali Çetinkaya 1 Ali t,'etiıık:ıyn. 

Filb3kika; mill11tinıizin 

kendi par:u;ı: k<•ııdi hil~i

si ve kendi emı>ğile ynp, 

ınış olduğu dPmiryoll:m
mııııı l..ıu güukii uzımhığu 
3000 kiiometrevi hulımı. -. . 
tur. 

Bu rakaıııa. a:rn ııı:ı li 

senesinde. tamamlaonı:~Eı 

ve bletilrı ekte lıulıman • 
sebekemize katılnıa~1 mu-. 
karrcr olan Sh·as - Erzu-
rum hattının 213 kilo 
metrelik brziucan \ 'C Er
zurum kısmını. \'C Diy;.ır

bakır lrak \'C lran hat
larının ilk kısmını da ~iın
ditlen ihl ve edebiliriz. 

Tabiatın, arazi te~ck
küliirı ün bir ı;ok zorlıık
Jarile u rrra~ılarak Cii ııı-

r.ı • 

huriyetin yüksek id:ırC· 

rı.-fah sedyesine m' dere
ce amil oltluğ'uııu c•:;erle
rile ber <rün ""Örmekte-n e 
yiz. 

Dedet Dnıuiryollari 

i~ lt t ıııo id:uesiniıı rn·şn· t

rnelde olduğıı İf.t:.ıtistik

lL' r den.ıiryolu yapmak si
~·:!SNinılı~ki kıy:ııetin yük· 
sckliğ"İn i çok fü;ık ola
rak belli etmektedir. 

Bıı istati~tiklenlen bir 
ka<; rakkam ııaklediyo-

ruz. 
Dcwlet clemiryoll:ırı

mızrn be~ yı l <inccki es-• . . 
ya nakliy:ıt mikt :ın ( ~ 
milyon ) torı idi. 

13u~ünkii <'şya ı akli-
yat ıııın toıwjı ~Pııı ı .. 
( ü ıııilyon ) tonu lı ı! ı!ll . 

ı:ıile ba~:ırılmı ş Lulıııı:ın Yene 5 yıl ün('e ııı'i!li 

lıamu1e 1 oıı: jının bn bü
~·ük kitl<'h:r halinde .kc· 
ı::a f etlendiril ıne~i. 

Uilıi Curııhuriy( :t halk 

partisinin ( llalka doğru. 
lı :ılk ile ber:ıbcr ve Iı:dk 

içiııtle ) uuıdesiuin t·:::ıs 
IHıın.:;ipleri ün safta lıu

lu rııı ı :ıı. .. t:ı d~r: 

Menılekctinıizde asker
lik yaımıı~ ol:ın biıılrn~ı 
vt·lsech Deutsc:he "'·<'lu 
adındaki Alman ınee.ıııu

asırıın makalesi (Tiirkiyc
deki demiryullarını a::-kc
ıi ,.e ikfomtli ehemmiyet i) 
ne dair Lir uı:ılrnle nc~

rct ııı i~t i. 

llev'l.mımııza taalltıku 
dolayı~ile bıı ıııakaleJl' ll 

bir kat; par~ayı nakledi
yoruz; 

-Sonu Yarıcı-

vır s7STZ3 =r w=; ı m zz '? mw 
S 11-o ayı ı # 

R~tdly©--
--H ©l ('Q)~ rr fi~ ırö lflFiJ ö ~~ 

Slovc klar istiklallerini 
il an etti~ er 

Macar ~ıtaatı, Kaipatlaralh o~ranya· 
1 sına girDiler 

Anknra H LA·A 1 
Slovak vada, Sü -., 

Diğ·e r tarnf tan 

~la car Kıtaatı da 

lovakyanın istikh=ı- knrpe!t!a r ahı 0 1{

lı lehinde baslavn n 
,J 

cı>reyan üzerine Çe-
ko-;1ova k Cüınhur
rt.>İsi Slo\'ak kabi
ne reısı Y et='e bir 

raniyesinc girnıt>ğe 

b~~ şla nıışl a rdır· 

Pcrağ Hükuı.1eti 

istjfi,sıın vernıişt ir. · 

l~c:1yy.:1re ile Berline ~nlfoslov~'·ya cum· 
ı o·iderek Hitler le o-ö · u \ uA 
,Ö ö 

rüşnıüş ve dün{ı(~)-~ni~ · ~urreı·sı· Hı.tlerle ra tisla vva va -
J ,, 1 dükten sonra vem 

kabineden Sl~vak nöruştü 
diyet nıeclisinin İç- 9 
tinıa a d a vet edil-den.iryolların t ı.:vlit ettiği deııı iryullarııııııd :ı fı ııı i !-

(Refah) ve <Unıra) um yon ) yolcu ~"~:ıh . ı ct
ışıkları yurdun heırıl"'.l her 1 nıi~ti . 
kö~csindc gözleri k:ınwş- 1 

tıracak kuvvet ve ~idd<'t

tedir. 

Hugiink ii ~ oleıı ~ayım 
Bulğar Başve~ili 1 

111csını isteıniş ve 
llleclis bu sa h H h 
toplanarak Sülo
vakv:ının istikltıli
ni ittifdkla ilan et
ffıİst i r. 

Aııkrıra 15 [A .. \J 
Slovc-ıkvanın d tin 
istiklalini ihln ct
rnc~i üzerine dün 
o·ece Berline O'itn1is 

Demiryol güzergflh'a
rmın ge<;tiğ'i ufügt•lcnfrki 
ziraat. ticaret vı• ı:::rnayiin 1 

terakki ve inkişaiları id
diamızın mücyyiıieleri de
ğildir? 

Bu inkişaflarla. U!lyın

<lırlaştırılaıı ~ehir 'e ka
sabalarımız<.la uiifuı du
rumu her rr(!cCn o·üıH.le t:> • t'l 

biraz <laba artar~ı k ı. es:ı -
fct p~yd:ı ediyor. 

Nüfus kesafotinin, <.lc\'
letin finan$al kudretini 
artırdığını ,,e ~oğalan bir 
bütçenin yurdun kalkııı
nıa iilkiisfüw vP h:ılkııı 

( ~O nıilyon J çoğalm ış-
tır. 

1 )eıniryollarımııın 19~~~ 

Sl'nesinde urıc:ık 1.179,000 
lirayı bulabilıııi:; ul~ıı ,·a
ridatı; 

Şebekenin uza mı~ '\, e 
<;o,!a lmış olmas111m da tc- 1 

istanbulda nıera
rasiınle karşiandı 

- ı inci · a~·rı•cleıı -
ınüş ve saat 2~ de Edir
ned«n hareket etmiş

tir. 
Misafir Başvekil bc-

raberlcı·indc refikası 

ve üvey kızı, hususi sirile 1D37 yılında 3ü,OOO- ı 
kalem ve demiryolları 000 lir.ıya yükselmiştir. 

1 

umum direktörü, poro-
Bu Yaridat ~'.oğalnıa- tokol şefi, yedi gaze

smın lınşlıca mi.inllitle ri 1 teci olduğu halde bu 
arusın<la: 1 sabah ~irkeci istasyo-

1 

nuna muvasalat etmiş-
:ı - Muhttdif ~ekildP- !erdir. 

tenzilatlı yolcu lıiletlerinin BnşYekili istasyon-
~hcl~~sı ı-;uretile seyahat ı da Vali muavini ve mev-
ınıkanlarının arttırılması; . ki komutanı, ~;onsolos-

1) \f 1 1 t h l ıuk erkuni ve bir çok 
- n em e ~e ma -

sullcrioin yunl i{'indc YC 

dı~ında daha ucuz tari
felerle nakillf:rinin temini 
suretilc istihlfi.l nisbctleri · 
nin çor,.aıtılıııa:;ı. . ~ 

zevat karşılamış. askc· 
r1 lıir kıta ihtiram res
mini yapmış, MuzikO. 
Türk - Bulğar marşını 
çalmış, Madam Köse
ivanofa büketler tak-

mız söz birliğilc lrn ulıı 

sal vazifesini de y:ıpal'ak· 
tır. Cüuılıuriyet hiikumH

tiniu _açı_k ve ~a~ı~rnı si- 1 

yasetı, ıı;tc rnılletııı bü- 1 
tünlüğ'ü dı-;-ta <lcvletin 
üstünlüğüdür. Türkiin var
lığını dünyaya tanıttıra

cak yeni seçimler nıillete 
devlete kutlu olsun dile-

c - Dcmiryol güzcr
gfı.hlarıncla IJir çok fab

l rikalar ve sinai nıii essc-

1 seler kurulmak suretile 

dim edilmiştir. 

Eksı: 1tm; Köseiva
ııof otomolıille Parapn
lasa gitıni~tir. 

. 

Şehrimizde 

av 
Bugün hava kapn-

lı ve arcı sırn v<ıe: slı 
- C.:.""1' .t 

geçn1ek ilıtinıalı 
vardır. 

Bugün ~mat fi te 
başhyan fırtına ce
şarkiden sani vede 

,/ 

15 nıili kuvvetinde 
esnıektedir. 

Bu sabah ornjla 
birlikte S<iat 6.50 den 
7,10 a kadar vat?:an ., '-~ 

y::ığış nıiktan 1 rni-
1iı11ctred i r. 

'"' .-, . 
olcı n Cokoslova kva 

3 ~ 

Cüınhurreisi H ; t -

lerle g örüşnıüş ve 
Çek nıilletinin ve 
n1enılt ketinin nıu
kaddera tını Fuhre
nin eline teslinı et-
miştir . 

rv acar Hü~ünıetini ıı 
tale~i 

Ank3ra 15 (A .. \) 
~lacar hükfın1eti d ~ 
Kaq)~1tlar okran -
yası Başvekilindcn 

f ı len idaresi altın
da bulunan Yerk-

~ 

ri n ~tacar kun1a n -
danı na devrini ta
lcb etn1iştir. 
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~ Sayfa 3 (Ulus Sesi) ~ayı 117Ô 

tr öylerimiz 
}\ .. .. 
0 ~ ıı ''arlık halinde 

ele al . n.n, ona hakiki ~ah-
ı:-ıvH · • Yeren, ıf'tırapl:ırına 

f'I atan kiiy ve kiivlii c]a. 
va~ . • · n,ı ortaya kovan ve 

nıii~kiilfıt i~iı dö temin 
~diliyordu. 

TürKiye radyodifüzyon Postaları • 

~-PiYASA-
onı · 1 tcı.trnl tası yapan er . · · •ınhurıyet idaresidir. 

Köyde kiilıiir iınam

larııı din der:::ıleriııdt'n ''C 

zararlı tclkinleriııd<·n il

ham alırdı. 
.Türkiye radyosu Ankara radyosu ıa~~ ... ------• 

1

1
" Buuday 1 2 1 75 

1 /~lnrtj1U24 tc k:ı-
hul e ı·ı As:wb. ,· kövlünün hiç 

Uzun Dali!:.:,. 

Kısa Dalğa: 

1G3~) m. 183 Kc::ı. / 120 Kn·. 
19.74 uı. 15195 Kes./ ~o Kn" 
!H.70 m. 94G3 Kc:-,. / :20 Kn" 

., .\rpa --~ 40 

l ı .. l:n (Bfr<;uYal)~,I=--
~ V:ırı 2 50 

. l ı en knv knnunu I - J 

ıle k · ·· d'"'' ·ı . ·üylerimiz haYat ve 1 g-orcmc ;gı • n:ıı olam:ı-
tııkişaf sahasına d;tlıil ol- l1ığ'ı. hatta tahayyül ede· l\ohut 5 50 
1~1.~Ş: her iyi i~iıııiz gil.ıi me<.liğ"i hir ıııefhuındu. ~e-
kovı · · · · k ll , 

Bu günkü proğram 1 
1

Afercimek 2 -,5-
. erıınızın ·a \.ınına~ı- ı ı·:ı,·et <l"r"'l "<1aı k· ı <1· ...... • , , .. rı' .. , n a . 

: )'iriııÇ -- 22 --

•1 Cuuılıurıyctc ıı:.ı~ip cıl-ırıu ~t .'-C • dırırı:J: h:ıyvan mır5ızJıt"rı ... 
~ ur. Salt:rnat 1uan•s1 !"' 

köv "e 
1
_ .. 

1
.. .. 

1 
. Her yenle gliniin ,,Ji , .. 1_ 

• • '"u v u v u < a ııu a ~ 
tığır ınükc!İdi~t·tll're ta- kHları :ırnsınıl:ı yer al-
bi tııtnıuş. o;rn hi~ıııar mıştı. 
rııPııbaı ol~rak ele alnıış
tır. 

O devrin tclakkilcı ine 
göre kövlii: JI;ıktuıı ıııah
ttıın, küİfctc maruz. her 
.eyi istenen; hiç bir Şl'Y 
\•r, ·ı ~rı mcycn lıir mefhum 
du: · 

Riiy vol::mıdu, mlina
kaıı-, t:ıl~iatm ten,in et
tiği patikalarla bin bir 

Smıf farkı: A•ralık . 
' ..... ' 

mollalık, hocalık, hacılık. 

kfıhy~1lık... Köyde imti 

yazlı zümreler ) ar~ıtrnı~tı. 
Koy \'C köyiin gelirleri 
bunların elirn1e idi. lı.;ti

nıai ıııaksatiarla tesis t•tli

lon vakıflar buıılarırı ırn· 

keli olmuştu. 

=-~unu V 1r-

l:!,:30 Pıoğr;:ıın 

l~.3j 'fiirk ıniizjcri-l'I 
' o 

13.00 'f rııılekt)t f-'aat a-
İ yarı . :ıj;rn:; \ e ml't. uro1oji 

haberleri 
1 13.15,14 Hüıik Karı. ı1, 
1 pro?!r:11n- PI . 

18:30 Proğ'raın 
18.:15 Müzik - l'l Mclo· 

diler Sulistler 
19,00 Koıııı~ma Ziraat 

S:ıatı 

19, 15 Türk miizigi F<1s1I 
heyeti 
~0,00 Ajans: ııwteoroloji 

haberleri, Ziraat bor~ası 

fiyat 

Alman ıtaatı 
ğa da gird~ 

Istiklallerini ilan eden Slovaklar 
Hitlerin himayesini istediler 

Anka ra 1~ [A.A] 
Alnıan kıtaatı hu·
?ullan geçnıiş ,.e 
ışğale b:ıs\a nııstır. 
Alınan J~ıt~·\tt Pe

tağa ginniştir. 

Ankara lü Radyo: 

l\~acar ve Polonya as 'er
lerini işğali devarn ediyor 
Ankara rn R<ıdyo: · mişlerdir. 

Polonya şimali ~lo;ak- 1 .. .9etel':!rin ha!·ekatı 
Vll 1 urıclen avlarca eso 

vada Limaj komoniyi · .. , J "'·-
: _ . . yışten mahrum kalan 
ışgal ctmı~tır. Okraoyalılar Macar kı-

Diğer taraftan bir tuatını karşılamışlar<1ır. 
Budapcşte telgrafı Ma· 

1 
~0,13 Türk nıiizigi 
:?t,00 !IIcıııllkCt ~ t ı - ...,:ıa a. 

ı yan 
~ J :IJ(l I\.01111-..ına 

" 
~J.1:) E~lı::rn, tahvilat, 

kaıııl)iyo ııııkut l.H>rsat-~ 
fiyat 
~ 1.~'f> :\t·:;-'t.:li pl:ıkl:ır 

~U10 ~liizik Kiit~iik ür-. 
kı ::;tra-~cıi: Xecip A~kın 
~~,30 Müzik Çigan \'e 

Raire-PI 
:!3,00 .Müıik C:ızh:.ınd PI 
:?:~,45:24 Son Aj:rns lı:ı. 

lwrleri Ye yurı ıı ki pro~-
raın. 

l\,fardin 
Askeri ihtisas 

mahkemesinden 

Kaç~1k<;ılıktan Su~lu Ye 
t·I.~·c.~·nı irak 7.aho kazan 1 
koyuııde mukim bulundu. 

1 
ğ'ıı anlaşılan cizrenin girik 

1 
bedıo köyünden cir<lo 
o<•lu hacı 0 lı · r- n e~gıiıı zar-
fında Mardin ıLkcri İhti-
sas mahkemesi sorgu ha
kiuıligine nıurneaat etıııc
digi takdirde A~kcri usu
hın 21 G nci maddesi ıııu
<'ibinee TiirkiYf' d~ılıilin
<leki nıallına .haciz koııu
hıcağı ilün olunur. 

Mardin 
Askeri ihtisas 

mahkemesinden 

Ka~·:ıkı;ılıkt:ırı Suçlu ve 
clye' m meçhul küyiin<lc 

Alınan Hükumeti Fı:an
s~ Harieiye nezaretine 
~lır rnubtirc göndererek 
I~ğatın Perağ hükfımc
~~~ı~ talehi üzerine ya-

caı· kıtaatı karpatlar 
altı okranyasmda ileri 
hareketlerine devam et
tiklerini bildirmektedir. 

1 mukim bulunduğu anla. 1• 

23 Nı· san l:ın lıis:-ı..1il zcrıgüler k·ö
~ ünlıen 1.1ıulla rcınczaıı 

• ıgını bildirmiştir. 

Ankara lG [A.A] 
Slovnkva Hnricive 
Na· -. H' l ., b· zırı aa ı t ere 
_ır tel çekerek is-

Okranya çeteleri ba
zı yerler de l\Iacarlal'a. 
karşı bulunmuşlarsada 
silahlardan tecı·it cdil-

on beş gün zarfnıda Mardin 

~ocufr en. yramının A:'keri lbtisa:; malıkeıııc~i _ i\ ij ~orgu hakimligine ıırnra -
<'aat etmedigi t~ıkdinlt> 

l
· ıK Gu" nu" ~u" r. Askeri usulun 21G ııcı maddesi ınucilirıce Türki-

ye dahilindeki mallarına 
tıkla" l' . ·ı,. d ..., ını ı an e en 
Slovak ~tilletinin 

hi n1a yesini isten1iş- ı 
tir. ---------ı 

haciz konulaca~ı ilan olu-
nur. 

~abun 42 -

_1:_ır_=-=350 --
Kuru üzi.iın ~ 

ı-- -
Pt~kmez 12 
Hal 1 50 

Viiayet 
Encümeninden 

' 

Gercüş merkez ka
zasındaki ilk okul bina
sının 252a lira 65 kuruş 
bedeli keşifli bakiyei 
iuşaatı açık eksiltmeye 
çıkarılmıştır. 

İhalesi 20/ 3/939 ta
rihine rastliyan Pazar. 
t e.J günü saat 14 devi
lfi~ et makammda yapı
lacaktır. muvakkat te
minat miktarı 189 lira
dır. Taliplerin ihaleden 
8 gün evvel Nafia kom
siyonunda müteşekkil 
komsiyona n~üracaatla 
bu iş için fenni ehliyet 
vesikası almaları şart

tır . f\ızla malumat almak 
istiycnler Nafia ve Ma
arif müdürlüklerile dai
mi Encümene müracaat 
edebilirler. 

isteklilerin muvak
kat teminat makbuzu 
ve fenni ehliyet vesi
kalarile birlikte ihale 
gün il Mardin VilAyet 
makamına gelmeleri i
lan olunur . 

7/10/1~/lŞ 



JD A R EHA NESİ 

T eljraf Adre•l 
Mardinde "Ulus Sesi., 

Umumi Neşriyat ve Y :azı işleri 

Direin:örü 

~L ~iı'Pt .ba~·a'." 
Da.aıldığı yer: (ULUS SESi) llasıme'"i 

...... !!11!!1!!!1-.ıı!~lllillllll~!!!!!!!W--.... ----.... ----............ ~ .... - .... -.ı!!!!~--.................. ~ ............. ____________________________ _ 

YURTTA ~ ! 
• 

Türk Ha 
Kurumuna 
Vardım c=c 

Türk evin-in şe
refli ananesi kiler
Jir. 

Kavanoz, kava
noz rcçclleri. şişe 

şişe şurupln n ol q ıa- 1 

vnn bir ev, Cocuk· 
~ ~ 

suz bir VU\'H k~d~ır 

tadsızdır . 

Bu güzel an~ı ne 
mızı vn s:ıta iın1 . ., . 

ı Qln 
Bu yard11 en • f@ 

yük biryurd bor-~ 
=tQ) 

cudur. b 

Birvarmis 
~ 

Bir yokmuş~. 
Evvel zaman içinde 

ÇOK GÜZEL HİKAYE 
KİTABiDiR 

~ 

> 
-..... 

N ,_,,. 
~ 

OMA 

• 
esı 

~,, 

~· (( 
t~ 

o 

Satbk için İçiçokgüzelHikdyeve «R\ (: s~~nm~vö s• 
Masallarla d alu bu kitibı her coeu J!8I ~ 

-1·~ta·v·s-iye-ed~e:•:_· DlillPb --... • ·~· i"jj Doğu illerinin en mo~ern bir 8As1 M [ v 1o1 n t 
1:1 - ·- - f' Tür Hava Kurumu 

21 cı - T [ R T i P 

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

Büyük İkrami\•e: 50 OOQ L" d J • ıra ır ... 

1 Bundan ba~ka: 15.000, 12.0CO> 10.000 liralık 
ikramiyelerle (20.000 ve 10.000) liralık iki adet mü
kafat vardır ... 

Yeni tertipten bir bill·t alarak i~tirftk ctıncyi ih
mal •trrwyini.:. 'iz de pi~·angunun me ut ve ı;ahti
yarları arasına girıııi:;; olur~uııuz ... 

LJ · l) f' Ç l 1.) Yeni getirtti!!imiz @a~ ~ r . er ne vı e ter, ~ ·, .>O- • .ı 
311 f:.ıntazi ve kübik 'A!; •::.: \1 1 • K . .. t l l l ·~, " ı \..;~',<o# no, ~ a <:Ouz. agı Kt~ '~- harflerle çok ş ''° ~, 11 
t.d j L"' • • D . ,., 
r an. ~art,·ızıt. avetıv .. , ~eçete l~agıları ~Ü 

Duvar af isleri. Sinen1a. ve basılır. ~~ . ~~ 
• ~İ~ra t ro biletleri çok güzel .\fiict>llithan ı> ıniz vardır. A~.._· 

bır sekilde b.1sı!tr ve kısa Her lıo~·da kitah. ueftt·r \cJ.: 
· · l \ "l' ~air lıiitün :;-Pyler <;ok ~ bir nıüddet 1çinde tes in1 ~. 

:;:ık ,.c lıe!!ı>nilecek :;-ekil- ~ • 
d ·ı· · ~ ~~ e ı ır. de tc•clid edilir. l \ 

t: 
V crilrcPk sipari~ler. güdl'rilPcck par~ılar ~f:lrdinde ( Ulu~ Sc~i I&]' 

\{(:~·-~ BasınwYi) lcl:ıre müclürlii~ü namına g-öndrrilmcliclir. 
Dışarıdan O'Önderilecek sipaı-iş nümunelerinin 

rsuette yazılmusım sayın müşterilerimizden dileriz. 
ok'Jnaklı bir t; 

~ 
~ ,,: 


