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MilletlPr için en bilyiik ku\·,·et. her. ilfthtan 
keski ıı , her kudıet.t• n üstün Pn Lıüyiık ku\'
' "CI, k eıııli evlfü ı:ın ara:.ıııdaki hiılik ktı\'-

vt:tidir. İSMET i.Nü .. '0 . 

- -
--· L &!S 

Tiirk ıııil!di her tii rlii uif~k ıe:::irlerirdPn 

uzak \'l' :-alirıı bir biriik ,.r beraberlik ba.
\'a::;ı içinde k•..;ud iııi gü..,tl'ı mPktedir. 

b.\IT İXÜ~Ü 

• 

~,~~~~~~~~~·~~·~~~~~~···~~~·~···~~~~~~~~·~~~~·~·············~ • 

Milli Bi rli~ Kuvveti 
Yazan: Siret B a y a r 

li:5) ir milletin siyasi ve içtimai ~udr~ti., o milleti 
~ tr:-kil eden fertler arasıudakı l>ırlık kııvYe-

tile, ülkü ,;e fikir birlig-ilc ölçülür. Bu kuvvet ııe ka
~ur toplu. üıiü ve ~uurlu ise. o milletin siya:-i ve 
1Çtimai k~<lrı! ti 0 derece ~ağfa111 'c ıııbtt·kfunil ulur. 

Tiirk uıilletin!n on bt>:-; spnı lik ı:iy:.ı i ,.e it;tiımıi 
La yatı, lıuna çok gılzel lıfr nıi :::;a l tt•şk il t•(h r. 

!\!illi Şef, L ıaıılJul f' uiver:,İlt'Si ııd ı•n ıııillt-'tP lıit;ıb 
ederken, bu lıak ikat ı şu yecil'. ciirıılclcııle ifade uu 
\' l ·Ur• ular: 

• 
( Hilletler iı·iu cu fn'ifJİİI.· kuereı, /uıı· sılahta11 

lı.eski11, her /1~udrette11 iistii11 <'il hii!Jiik kmTel, 
kr11ufi erlat /11J'l t11 ·as11ıda ki bi1·/ik lı'ltı'l'ef i<lit') 

l3iiyiıi. ~diıı 2n IU.yik tari fe k:ı nı .. t111 duğu ,·at :ın 
claşlar ara~ıııdaki ,, ,\liıli Biı lik ku,·,·eti ,, l.ıir k:ı<.,~ gün
dür yurdun her tarafında b:.ı~l:ıyaıı ikiııci ınüntehib 
Eit-çimindc lıütüu azcnıetile kcııcJini güsternıcktedir. 

s 
Her vünii uir bııvram manzarası arzeden bütün 

~\Jrttn 1 ;r~· \'Crıııek İı:ıkkını t:.ı \liy:uı vat:ındaşların lıu 
~Utsa\ vazife\'i ifada gü:::terdikleri ~uurlu hassasiyet 
"e nıilli uirli;,.in chemmiveti rok büyük. manası pek 
derinct· n • , 

ır. 

Şefin i~aı etlcrill' yeııi bir inkişa f yoluna girmek: 
~?un Yiikş

0

ck şabsive.ti etrafında tek vücud olarak 
{1~~eşm~k, Cuınhurlvet Halk Parti:sinin bayrağı altında 
ııorıu <le,·rir~in yar~t~cağ·ı ve tun.ıaınlayarağ'ı inkılflpları 
~~ Veruh Uİr}igile yürütmek ideali karşısında. ÜÇ gün
r'(j'~ seçim imtih:tninin verdirri netice çok parlak ,.e 
t::ı ık o 

anıaştırıcı<lır. 

t. ~u Parlak neticenin :Mardin<l'· bütün kuvvet ve kud-

l :tıJe tecelli edi.;;irıe ...;ahiu olmamız. ilk lııönü 8a~imi-
ıı0 .. '>' • 

.. "" :uh ve kalplerimizdl! uvuucJırdığı heyecan ve 8P.-
.ılnc:ı b. ~ 

ır kat ualıa. arttırnıışt ır •. 

Şehrim·zde ·kinci mün
tehib seçimi tezahüratla 

devam ediyo r 
Yu nl un ' 

her tar·afın

da oldmru 
gibi Şt·hl'f

mizdl' \' e 
vila~1 <: ti ın i
zin bütüıı 

blılgett•ı·in

cı~ ikinei 
ın Ü ll t (> lıı b 
seçimi ha
ı arctlc de

vam etmek
tedir. 

Coştrnn bir 
sevgi ile reylerini Cum
huriyet Halk Partısi 
namzetlerine veren, ka
dın, erkek binlerce va
tandaş rey sandıkları 
başına tehalükle koş
makta ve bu milli va-
zifelerini ifa etmekle 
büyük bir sevinç duy
maktadırlar. 

Seçim dolayısile şeh
rin bir çok yel'leri. Be
lediye ve Halkt>Yi bina
ları Tiirk ve Parti bay
raklarile süslenmiştir. 

Mardinden bir görünüş 

Dün de akşama ka
dar seçime dc\·am edil
miş, rey sandıkları ba-

şına gelenler reylerini 
hep Parti namzetleri 
lehine kullanmışlardır. 

Bulğar Başveki l i Doktor 
Köseivanof Ankarada 
Ankara 17 Radyo -

Bulğ·&:r Başvekil ve Ha
ncıye Nazırı Doktor 
Köseivanof ve refika
ları bu s~balı suat 10, 
:15 te hususi trenle şeh. 
r\mize gelmişlerdir. 

Misafirler, bayrak
larla süslenen garda, 
Başvekil Refik Saydam 
Ye refikası, Hariciye 
Vekili Şükrü ~araçoğ
lu ve refikası, Ankara 
:=~on\\ 2 inci sa~f ed :: 
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Milli ve İktisadi ba 
Demiryo 1 .rı iZ 

l 
l!l!l'Lil wıswwpcg:ı;ıQiPUA 

an !R®J©ly©--
--H©ıfQ)®rrD<@rrö mü~ 

- 1 )ii rHlı n J\ rtan -

"' l .oz.an muahcde:;iıı1n 
bcrıiiı ıııürekkclıi kutu· 
mamı~tıki Ankara lıükfl· 
ıocti yırni hatların in::a.::ı. 

m ihtiva eden \ıir dtınir
yolu proğramı tanzim Pt 

ti. 

bir istaı;yon ol::m k:u:ıbiik
te diinyaııırı lwlli h:ı~lı 
lıüYük demir ~an:l\ i f.ılı-

güııları i~h·ti\mPkH•ılir. 
~ayırı N'afia ' ckilimiı 

Elazı:'r i::,t:ısvonuııuıı :.wıl-e .. 1 ~ 

Aınıtc!ıky~©I~ 
At©ıw=ürrll'~ ll<©~~~ö . . 

rikahrd:ıu biri kunııimak-

Bu pro~ı a rıı ~ gt-rck 

hatların uzunluğu ' '<' bu
nunla. takip eılil{'ll g:ıyc

ler ve gcırcksc (f Pııııil 'e 
(mali) kabiliyet r.okrni 
nazaı ın<la.n uıedmıi IJir 
memleketin bir k.demde 
ı;izerck lw~~mlığı Pll lıii· 
vük prorrraınlarda ıı biri:::i 
• h 

<liy~ tav::;if etmek lftz:nı 

gelir. 
Bu pro~raının taııı.i 

mine uuıil olan selJepler : 

Yarım a:sml:m bcıi ih
mal edilıııi* ulan i::-lcri ba
~armak ve yl·ııi Jo~an 
Türkiyeyi t.liğer inkilftpl:ır 
kar~ısında. ıııUııakalflt ~~ 
va:,eti noktai nazarından 
;,tri birakınanıak idi. 
" 

İktisadi . saha hı ohlu
~u kadar dalıiıi ::ıiy:ı~et 

ııokta.i ııaı:mllllnn lla ~' l'· 
ııi <lemir yollar ~eılf'kt·si 

~ ' 

<.levl•!t idan·ı:;iııin fc,·kalfı-
de bir Hırı'ttı• ktıvvet!t'n

mesi derııcktir. 

Sa.btk < > smaıılı Llt'' h» 
tinin gün liik me.:;~alell't i il· 
den sürak.li yer tutrnu~ 

olan isyanlar l.İeni ;ıı tık 
temamen maziye k:ırı:;· 

mıı-:tır. 

Tüı kiycrıirı ,·a~i uıik

vasta tuttu l'ru .._j ıııerıd üf ı ·r 
J M • 

siyaseti ve lııı ~iy;ısetiıı 
ba:-arılanı nıilli ~elfı nıete • 
ve ayni ı.aıııanua beynel-
milel mt.:salimcte lıizuıtt 

edecektir. 

Bu yazılar <lahi :-;arilı 

olarak bilJiriyorki: 

Yabancılar bile Cum
lıurip•t lıükfrnwtiııiıı de
mir yol f;İYnsetiııi yoJnız . . . 
tasvip ile iktifa Ptıııip·rek 
layık olduğ"u dcrcl'.elerdı! 
takdirJen de geri kalnıa
nıaktadırl:ır. 

tat.lır. 

Turhalcla: Uşakta. E..: 
ki~ehirde. Alpullurla işle
tilıııı•kte lıııhıııaıı şeker 
f :~brik alan ndnıı hangisi 
ılı•mirvolunun t:ışıvını ta-. . 
katından istiane ve İf;ti-
fadc etınenıiştir. 

~k. el:i: K~·~·~ı·ı idP kn
nılıııu:- 01:111 lıüviik ınt'll· 

:::ı.•·at' fabrik:.ıs;. lıınittr. 
faaliy(·ttf' bulıııı:rn kfl~ıt 
fa\Jıikn~ı. Kartaldaki \İ
ııwnto f:ılırik:ısı gibi nıem
lekdiıı bir çok yerlPı iıııll'· 
ki \ıiivtik s:rnavi ııı eıkPz
ı erinJ.~n her l~iri kl'ndi 
yerini ırnıtl[tka dı·miryol 
gıiıcrgfiiıı \ızı·ıiııclen st><;

ııı'ş 'e l•acalaı mı !::ta:-;
yonlarıını.: eh arındı yiik
bl·\tınh;\C'rdir. 

l>i' rigi deıııiriııiıı 1 1.•::-

fi· ı\nkara-Erı ı r ıııı 1. tt-
' t ııı m 1 > h· riğ"i d c ı :,. ı <: i !İ 

1 
giirıl~~~v~~~::a;:ı:~~ı: ~11 1 i~ 
lenH·ye aç~hlı~ı giıa ı .. iİ 
li k:ıt:ırlarırnızırı i;.. ha 
rıııılt!Siııi l>ivı iµ.iııiıı tlt·nılr 
ce\'lıeıh•ı i tf'Şkil rti i. 

Dl'' lC'f t!emiryolları 
uıızııı Karalılık deıııir s:<· 
ııayi fabrikalarına t:ı~ıth 
<rı demir <'cvheriııin ınik-
e 
tarı bu giin (U000) tonu 
"'f'Çlll iı:tir. 

YinP Ciiıııhuriyct Xa 
fi:l::;ınırı yiibek eııcrjisilc 

L:ı:;-:ırılıııı~ oları Zoıığ'ul 
rl:ık künıiir hattının yur
t..lun k:ılkmırıa clav:ısın-

d:tki iktisadi 
güııiin ülçüleıi 
IJPılilcmiyPcE: k 
yüktür. 

Yalnız bu 

ıh·ğ'eri i:-ıc 

ile lıı:~:ı 

kat..lar bü· 

hat lüle: 
Ciiuıhuriyet ııafiasının b:.ış 

lı hnşına bir zafer auit..le
si sayıluıa~a hiyıktır. 

~·unl~i, fen ile talıiat, 

~ııııan Tz ~:ıv:ı~larından bi· 
riııi Ul' bu hatt ın giizn
gfdmıda y;.ıpnıı~ ve niha
yet kıı lıurada da galr
be5ini g-östPrıııi~tir. 

• Küıııiir ht\ttıııd:ı bü 

ıııa töreııin<le. 
Türk inkılftlii, Nafia, 

sanayi. iın:ır salıal:ırıııdan 
ıııodı..·rıı 11~rı !erle pcrçin
lc,~mezse t>bu1ilirrine htik-

Ankara lG l~cıdvo: 

Anta\·,•Hda kahra
rr1a n askerlerinıizin 1 

verltsti <ri verde bir 

l·öı·ene askeri n1c

rasi lnle baslan1111s, . . 
ıııedilııwz 11 /8/0:34 Atatürkün yüksek 

Ali ~·etinkaya s~ıhsiveti ve hizn 1et 

Hakikatı ile Ciiıııhu
ri~·et cfrvletiııiıı b:ıyınrlır
hk ~ivasetiııi vceizl'll'~tir-. . 
nıi~ oldular. 

Yeni Tlirkiyt> haıit'ı;:.ı 

üıe:incfo mıntıka mıntıka 

ılola';ian dcıniryol 6İİ7.er
gfıhiarı, lıu yiik ... ck ~iyn

::ctin :ıııa c·i1.gilı·ı idir. 
Giizergfthlar iizeriıııie 

o-<•celi <rii nd üılU isll'Vt'Tl h M # .. 

. .. .... ~ .,, 

ı;\tatürk köşesi ıne-

rasimle avrılnHştır 

~1ern si ındc ordu ve 
zabitan 111ünıessil

leri, vekiller, n·ıeh

us\a r ve l~csi f bir 
halk kitlesi bulun-
111uştur. 

• J 

ha yatı hakkında h i.-
tn beler söylenrn;ş . 
kunıandtın Şükrü 
K.anat\ı Türk rıs-

kerlerinin kahra -
ınanlığını anlatnnş 
ve bu suretle Ata

t ürk köş~s i ~1çıl nnş

tır· 

rnar~:mdiz \'P ~ olcu tı en-
leri de ayııi sir:1sPtin mu
zaffer olııııı...: ıııiirıak:ılfıt . y rtta seçim 
vasıt ala rn lı r. • 

Hugüıı Diyarb::kırııı 
\ıuğdaylamıı lst:mbııla ta- 1 
ı::ıyan, lsrnııhııl tüccarını \ 
İ:'tih~al ııırrl~eıkı inde do-

l:ı .. tır:l:l: Zoıığulclak kü
nıüriin ii ııwmkket i~inn 
da~ıt<ın 1 >h ıil, ıl'·ıııiı' ce,· 
herini karabükc ta~ıyan. 

.\ u u.a p::ımu~;mın K:ıy
,cri ıııPnc:ıue: t hlırik:ısıua 

getiren, hUI:\ a: 
İ:-ti h::;nl Lülgl'le ri ıı i i:; 

ı ihlftk nıerkı>zlt>riı:e b<ı~
lay:ın yapıcı Cim 'mı i~·c
tiu ılemir~ ollamlır. 

Tiirkiye Cüıııhmi~ eti 
milletin vP- lıiikfııııl'tiu bir
biıiui tamamlayan IJUtiin· ı 
lü<rüdiir. Hu lıiitiirıliik de 

::> 

ıniryolları ile de perc;in-
les:ni:-. lrnlnııu\'Ul'. . . . 

• UcıııirYolu ve \ol ilı-. . 
ti,,·:ıeı lJl •ıııhıketiıı uiküııı-
le ilııiy:H',:ıtıııın o kaılar 
lı:..:-:ıııda kcndbiııi his::-ct· 1 . 
t.irıııekll~dir ki lıiı; uir hıt 
yal Y<' rıazariy<· pE şiııtlc 
al l:uıın;ık:::ızm mernlekı'tiıı 
meıınbii ''C cvınd ı ilt> i~e 
Jev~uı etmek kat iyyerı 

ı·lt.l'!IHlir. 
~ledeniyı~rin bn günkü 

( \"CSaitiııl) hatta Lııgiinkü 
(f.kriyatını) deuıiryolu tı:ı· 
ricinde i ııt iş:tr cttin·Lıil
ııwk ıııütca~~irdir. 

Dcıııiryolu: (r ·f.lh) ''C 

lurnraıı) te\'lir eder. 
G:.ızi .\f. Keınal 

Anl«ıra 1G R<1 Jyc: \ 
Yurdun her taı·a

fında ba şlay.ın ikin- \ 
c~ 111üntahıp seçiıni 
co.jkun sevinçlerle 
<.levanı etniek ted i i'. 
E.b~d i s f Atcı tür-, 

kün adı lıürııH tte 

anılcırak ~lilli şef 
inönüne tnzinı his
leri bildirilınel<te

dir. Her yer<le va-
w 

tand~ışbr n1Ütt(' f i-
kan rcvlerini H lk 

" 
Fırk<. sı na n1zet lt. ri
ne vernıislerdi r. . 

Bulğar Başvekili Doktor 
Köseivaııof Ankarada 

- ı inci sayfL den -

yalisi. merkez komu· 
tanı ve hi1· çok zevat 
tarafından karşılanmış. 

}ardır. 

Köscivaoof ve Ba
yanı frenden <'fü~rkcn 
Başvekil Ye Hariciye 

Yerizesi kcııdlne inan, 
devletine giivcncn ulıı::iıı· 

ıııuzurı kalkma~a 'c rn
fah::ı. ka ,·uşma ülk ü:;;i.i ol
rını)tur. 

Çiiııki: İkti::mt lıaya
tının faaliyet \'P. zin dt:liği, 
ancak nıü ııaka le v a~ı ta
l:ırının yolların~ <lcnıiryol

ların hali \'e derecesi ile 
mütenasiptir. 

Vekilimiz 
• 

kendilcrı ne 

"lloş geldiniz,, demi~ler 
ve biribirlerine takdim 
edilmişlerdir. 

~lüzika, Bulğ·ar ve 

'l'üı·k marşmı çalınış, 

biı· kıta asker seıam 

resmini ifa etmi~tir . 

Köscivanof ·· :\leı-ha
haba asker ,, sözlcril~ 
askerleri selAmlamış, 

askerlerde "Sağol,, diS1e 
ccvab vermiştir. 

Ueuıiryollarıınız politi
kasının feyizli nct i~eleriıı
~en Jegilmidirki1 küçük 

yHI· lıir hamule kı•saft·· 
tini ta~ıınak için t:ı.hıııil 
' 'l' nakil ''a3ıtal:ırmı :-:rnı-• 
ditlt•n t;oğaltıııakta ve LH· 
yük hacimde kömür va-

Arık:.ır:ı: Büyük mil· 
let mecli:)i - 1024 

K. Atatlirk 

Köscivanof, garda 
bir müddet istirahat, et
tikten sonra otomobile 
binerek halkın sevinç 
ve alkı~lar1 arfünnda 
Ankara palasa gitmiş 
tir. Ankara palasa gi
den cadde Türk, Bulğar 
bayraklarile süslenmiş· 

ti. 
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Türkiye ra~yo~i füzyon Postaları 
lrtlıırk KöyDY~tUı 

Cüınhuriye~ · ·-esine ve ·ur ·a ı-ıcı 
Şeflerine oian bağlılığını 

Türkiye radyosu Ankara radyosu 
Uzun Dal~a: 

Kısa Dalğa ..:_ 

1639 ın. 1&3 J\:c:-. / 1~0 Kvv. 
HJ.14 uı. 15ln3 Kc$. /~O Kvv. 
31.70 m. 9463 Kc~. /:!O K vv. 

Bu günkü proğram 
en aziz varh halinde benliğinde 

yaşatmaktadır 
1 ~,30 Pruğr:.ı.m 

12,~5 'Ifü'k ınü'l.iµ;i -Pi 
rn.oo M<'nılt>ı,ct ~aat :ı-

1 

:: ı,oo Konuşma Haftalık 

~por ~r·n i~i 

1 ~l:lf> E~lıauı, tahvil:1t, 
kamuiyo - nukut borsası - Dünden ı\rtan -

Ekonomi arlıııa k<h·de 
ı. . 
ııç bir hareket eserine 

ll'sa<iüf edileuıeııli. Kıt
lık yıllarırıda J,övlii sefa
let i~inıle kı \Tnn;rdı. Elin
den 1utau, \ arı]mıına ko
~aıı olmazdı:. Bilüki~ :ığ'a, 
~lliilt(•ziuı ,.c ıııµr:ılır.hacı 
1 Çiıı bu bir ııiıııetti.. Yiik
~~k faizlerle kiiylüyü hor~
landırrııak. iiııırii boyuncl 
kGyiüvü elinde tutm:tk 
İ~in L.ö\'le vıllar •rüzctle-

• • • C' 
111rdi.. Bunun içindir ki, 
köyiiıııiin i~ i Yakası Lir 
araya g-r·luıezdi .. 

Verem, Sıtnın, Fren~i .. 
küyleri ıııezn.rl ıl!a çevir
Tni~ti. Bu yüzdt.'n bir çok 
küyJ~r ısüıwr; harntwye 
Uönerui. Küv kanuıı ve 
1 ıizanıtaıfa d~ğ·il: iirf 'e 
<ı.<let.ler!e idan· edilirdi. 

Hih·Hk ıııilli şef im-" . • Utııyurlar ki: '"İlk Baş-
"ekiJ oldıı i'i· uın vakit c>lda 
bıılıınaıı bUtçt)niı:ı :1 te bi-

ı . 
t~nrl"n fa7.la ım kö\ 1ü ,.,,. 
rıv0 .ı • 

0
• ruu. Anadolu oı tas n-
a tı·t>ssii:' ı•tıııi;: l.ıir köy· 

ıu ı .. k ~ , 
. llU · uıııeti olc.lııµ-uuııız 
!(·in 

·• ev\'d (•ıııird<' onıııı 
\'tik·· .. . · unu ha fıflennr<rc ee-s· ~ 
aretJe tc:::.clJbiis ettik. A-
şar Yer•ri;iniıı il ,.a::;ı mali b·· b o 
k tınyt!de y:.ıpılıııış IJüyiik, 

<>rkunç hir auıelivattı. 
}I •t)A • 

• 1 ııoktai naz:trılll1an 
tchlit·eı· l . . · ı ~ ı Hr ımtı ınn;ı. ma-
ruz ul . b" 
l • an her hawr ı ır 
ıl"k& e 
l ~ ·uıııf't ancak idealist 
ıır k:-t ı·· . . . l k .ıy u ısıl'."r t o ma . 
-ı -.ı-o 

1. ıasl(•tile lıütçeniu asır-
arllaı ı · 

1. ı JCrı alısılını::; H (fo 
ıı ri .. , . • .. ' . 
t uz.enııdc lwvlc lJir 
{•criilıl·\ . . ·ı ·ı· ı· 
"~l . .'c ~ırışc Jı ın ı . 
ıu Uhakkak kı aş:u: köy

... sırtınuaki yükiin en 
<l.ı•ı • 
l ~ tı icli; onun içindir ki 
l~r rru" . ·ı· ~. 

t) n artan ezıcı ıgı 

ı ... uyü yalnız iktis:ıdt·n · 
uçuruma silriiklenll·kle k:ıl
uıiyor; onun lazımı gayıi 
ıLiifariki bulun:nı iltizam 
usuliidc; - dcrelıe\ Jinc . :-

en hü) iik kun•Ni 'er-
mek ve o rulııın en ha 
kiki tiımmlını yaratıı. ak 

itilrnrilı' köylü varlığıııda. 

köy i~ciınai hayatında eıı 
lıiiyul... ~aralar açıyor. iz 
tiraplar y~ .• atiyor<.lu ... 

için köyün kanunla ta

\'İn t·dilnıi~ mali selfthi-
~ . 
) ct!eı i. muayyen ınflılıa. 
larda:ı tılal.ıilec~ği gl'lir
leri \'ardır. Hu inıl,f111lar 
1,ü) lcriıı ihtiy:ıcırnı. kiiy
Hiniın ückınP l:auiliyt•tiııe 

'e t.•konoıni 
u,·rrıırı 'e .. J,st·rİ\' l'fİ el . ,.., . 
kııl , ıııq.d11f' dnyanaıı rnii-
tl'' uzı birer lılit•iu ile (;t·r· 
c;ivelenir. 

: arı, ~ıjaıı$,tııC tt oroloji ha

lıt>rlı.:ri. 

18.00 Proğr;ıtıı 

ı S,3j ~! iizik l >am; ırıüiZ
cri- Pl 
t" 

ıu.00 Komışma 

rn.15 Türk ıııüzigi Faf'ıl 

heyeti 
~0.00 Aj:ı nt, nwtt>Ot oloji 

lıa lır r]Pri, Ziraaı. boı s.ı~ı 

fiyat 

fiyat 
~1.~5 Xe~\·:i plaklar- R. 
~ 1.30 ~iözik Riyasetı 

Cumhur rıarmonik Or
kcstr:ısı 

:?;2;45 .Müzik Opera se
leksyonlar, Uvertürleri ve 
~aire 

böriılüyor ki küy ; 

Cünılıuriyete lıin luir i~

tirap 'e vokhık içinde 
intikal etıni~ bulunuyor
du. 

:.?U, 15 '!'ürk nıiiıi;.;i 

21,00 :\leııı lekc:t Sn.at a · 
\":ll'l 
~ 

~~a.oo :\I Uıik Cazb:md PI 

~:l,4:\:.?4 • on Ajans ba
lwrleri ,.e yarıu ki pro~
raru. ı ~ ~uııu V·.ır-

1 ............ .. ... • oı_,__ __________ _ 
rf p o S TALAR f fvJcırdin rdı•n 
•~ ... ~ ........ ~ ..... ~-.• Askeri Hıtisas 

btikl!U ka\'g-ası bOn

lannda. ebedi şe(: 

'· Türl,iyı·nin :'al1itıi 

hakiki~i ve efendh~i; ha
kiki mii::.;tahsil ulan kiiy· 

Hidur ! ,, 

Hit·ıLelcrile hu üsli ve 
aıd u.ısurun hakiki mC\'

kiine 'e biiyuk 'a~fıııa 
iş:ıret buyurmu~1arrlı. 

K:ıuunlnrınm.a göre: 

Kö,· manr' i ::;:ıhsivd i . , ~ 

Iıniz komiinal bir id:ıre 
, e L>.ı~lı ba~ın:t hir ''ar-
1 ıkt ır. .Muhtar. ş:ılı~iyeti 
marıcdrevi temsil ettF'ri • • b 

crjJıj kö\·de dP\ J etİU de 
!"> • 

nıeuıurudnr. 

Köyün; ka<lın. ıl)rkek 

18 ya:;ından yukarı küy
Hiler tarafından seçilmiş 
bir ıneclU 'ardı. Kar un 1 

köy idare~ine kültlirci , 
sosyal, tanım. al, ekoııo

uıık IJ:ıı.ı j~Jcrlc umnıııi 
sıhhatı koruyacak, küyHn 
lıayındırlıuın ı temin ede
cek mühiın ''a1.ifeler tah
mil etmi .. tir. 

Bu i~leriıı tahakkuku 

17/3/B;.,9 Cuma 

Bu ~Lın s.1b ıh, s:ı
a t O dc1 ek is pres tren 
post, -.,1 gelcct:k, 1 O 
d .ı S 4\ ur, ~\litly:ıt, 

G. rcü ·, İdil, (~ zr ~ 
11 de Nu.; ıybin, IJi
ya lnkı -, Ankara, 
İstanbu \'e Anado
lu po -, tala rı gide. 
,. l . 1 • 
~ -. \. l ... 

nmro:rı VH~ıflar 
o;rek!Gr!ü~ün~en 1 

t nı ur· otelinde vakıf. 
lar idal'esi yapılacak 
olan 15 ve lü numaralı 
odaların 1 H4 h~·a bedel
le tamiri munnkasayc 
konulmu9tur. İhale gü. 
nü 31 ınnı·t n:m Cuma 
günüdür. 'l'aliplel'in iha 
le gününde hükümettc
ki Vtikıflar idaı esine 
gelmeleri ilan olunur. 

13/17/:?1/25 

oialıkenıes;nden f • J • • 
E~~akt:ılıktan , uı;lu \'e a 'a u a 1 re sın~ en 

t'lye\'ııt Suriyrniıı kanpan 
küyil'nde mukim lnıluııdu
ğu :ınla:;:ıları 1lidyat kiııtlirip 

• küyünJPn ali o;:!,ln Alıduılalı 

oıı bP~ giin zarfında • lardiıı 
A.-l .. eri İhthts walıkernrsi 
.._orgn hakimligine ınıır:ı

cnat etmcdigi takt1irclP 
AskPri usulun ~10 ıırı 

maddesi rnucibinee Türki
ye uahiliııdeki ıııallnı ına 

h:ıciz koııulacağ;ı ilflıı olu-
uur. 

Mardin 

1 - İ;:tas~·oıı - M:udin 
yolırnun -1. x ;1::ıO-Kiloınet
r"leri :ıra~ınclaki ~o~c ta
miratı c·:J:ısi~·i•şi 13/ :3/939 
tarihinden ~S/:l /93ü tari
hine kadar 1:> ~ün müd
detle açık ekısiltmeye çı

karılnıı\itır. 

~ - Ke~if bedeli (4171) 
lim (H2) kurustur . . 
3 - İhale~i ~8/3/Q3U 

tarihinde Salt giinü saat 
14 <le yapılacaktır. 

.A.skeri ihtisas 
mabkeme§iı1ken 4 - Muvakkat teminat 

mık darı (~94) lira t 12) 
K:lçakçılıktan Sn~lu \ 'C kuru~tur. 

p]yP\ ın Suriyeııiıı toprak f) _ Taliple:in ihale gii-
e\·iııdP ıııukiııı bulurllluj!u ııiiııden l:ıakal sekiz gün 
anı~ ~ılan Cizreııiıı nıir ali C\'\'ei ellerindeki "'esika-
ıııahallı>sinden fecir oğlu !arla Vilftyct makamına 
hamo on be~ gün 'Zarfında ıniira<'aatl:ı ehliyet vcsi-
~lardin A:skl·ri İht!sa:; mah 1 kası almaları ~arttır. 
kemc~i sorğn h:ıkirııligiıw 1 6 - Bu hu:usta daha 
ıııuraeaat etmedig·i t:ıı,dir· f:wJa tcfsilat almak iste 
de A:'keıi u211hm ~lü ncı 1 \'eıılerin Vilfıvet Enciime
mudJesi ıııueil,inre Türki- l iıi ile; Nafia Dw~iresine nıü-
yc d:üıilindeki ın3llarına racaatl:.m ilan olunur . 
haciz konulacağı ilfrn olu- • 15-17-20-22 
rıur. 



iDAREHANESİ lVIARDIN'DE • Umumi Neşriyat ve Yazı işleri 
Direktörü 

E.w lhlilke?i Bfwi Hwcaf Datre 

T eliraf Adresi 
.\.fardjnde "Ulus Sesi .. ULUS SESi .\1. ~ire: Bayar 

Bacıldığı yer: (ULUS SF.SI) Sa.sıme•i 

tU R T TA~! 
T·~r Hava 
Ku .m•-n 
Vardıi'l~ Et 

Türk evinin şe- l yan bir ev, Çocu k
refli ~nanesi l·il ,r- ı suz bir yu,·a k<ld :ır 
diı·. tRU~\Z{lır. 

Ka ve:i poz. k~ı va- Bu crüzel cı n~ı ne .:-. 

ı o7 rt çel lt ı ı. ~·y· 

ş · ş : şu rupbn ol 11ıa -
1 

1 lllZI \'. Ş . tel il L. 

I 

B b .. ~ 
uyar ım en u- «@ 

yük biryurd bor-1~ cg 
cudur. b 

•• ii"f'W dl tS!t•• ~ 

Birvarmiş > 
•• ~ f!?" 

Bir yokmuş .. 
Evvel zaman ici11de , 

<» MARDİ NC) 1- t: 
ÇOK GtJZEL r~itCi.\ VIE u 1 S e S •. (( 

KiiABID R (f 
Satlık için İçi çok güzel Hikılye ve 18 B3 ©!~o m ~ v Ü t; 
Masallarla dalu bu kitibı her çocu ~ 

ga tavsi:: .. 7~:~i:· • -- • I Doğu illerinin en modern Dir 8 AS 1MEV1 O 1 R ~ 

• Tü;i:·:·K:ru~u • .ı Her nevi Dcfte~Çcl<,:7'''"-:.e:igeurtti~imiz ~ 
7 

· 1 • .:.ı fant.azi ve kübik ~ 
2 cı - T [ R T 1 p 1 ~'\\ 00, l\ia kbuz. Kağıt başlık- harflerle çok şık IJI! 

F..11 lan, Kartvizit. Oavetive, reçete kô.ğılnrı ~ B ~· .. k p· D Duvar afişleri. Sinema ,,ve basılır. a uyu ıyangosu ... Tiyatro biletleri çok güzel ~[ücellithanenıiz Yardır. ~~ 
J'Jl/ bir sekildc bas•lır ve lQ.sa Her boyda kitab, defter \:.\~ 

ô ncü Keşide: 11 Nis~n / 939 c.ledir 

Büyük İkramiye: 50. OQQ Liradır ... 
Bundan başka: 15.000, 12.0001 10.000 liralık 

ikramiyelerle (20.000 ,.e 10.000) liralık iki adet mü
kafat v:ırdır ... 

Yeni tertipten bir bilet alarnk i~tirfık etmeyi ih
mal rtmcyini;:. Siz de piyang-onun mesut ve bahti
yarları a rasın:.ı girmi~ olursmıuz . . . 

' •• , • 1 • '"İ: • • l '" f .. • ' r 

• bir ~ıüddet içinde teslim ve gair bütün şeyler çok « 
: ea'ı'lt'r. Şlk V(\ beg•Jllİ[ecek şekil- : ·, 
: de teclid edilir. :. 

:t Verilecek siparişler. göderilect!~ paralar Mardincie ( Ulufl Se~i !1{,/ 
~ Basımcd) İdare müdürlüU-ü namına g-öndet'ilmeiidir. ~~ 
1'!11 Dışarıdan gönderilecek sipaC'iŞ nümunelerinin ok'Jnaklı bir i: 

rsuette yazılmasını sayın müşterilerimizden dileriz. , 


