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5ahibi ve Başmuharrir 
SİRET BAYAR 

'demleı>et menaıhne aid vazılara 
ıaviaıanmız a;ık~. 

-
Basılmayan yazılar ~eri 

veriimez. 

On ikinci yıl 

·-

.. _ 
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Pazaartesi 
Sayısı 100 Paradır. 

- ~- :SZ:C22Zil ' -- Ell!i • 

Kuruluş ~ılı ı Agustos 927 
= L& 25 

Hava yollarımız Son Dakika: 

~ütün metleııi nıillet-
19) lcr, hava nıünaka-

latının mümkün kılmakta 
tıldu~u ar~ıulusal seri te
uıasla.r tia vesinde !!'ertk 
kültürlerini. ,.e ge.~ekse 
Binai, ilmi ve fenni saha
lardaki terakkilerini uzak 
,.,! yakın memleketlere 
Yaymak ve yine bu mü
nakalatın !:iivasal ve smı
Yal · b:1 kını l~n.lan temin 
ettiği ınülıiın faydalardan 
istifade etmek mak::ıadile 
esaslı faaliyetler sarfet
tnektedirler. 

Bu uün <lünva üzerin-e • 
de t~sis edilmi~ olan ha-
va :-;eLekP.sinin azemeti ve 
bu ~ebekenin günden gü
ne inkh~ar ettirilmesint he-. 
ınen her milletin surfet.
nıektc olduğ'u gayret re 
feu:akarlıklar biıc. hava 

lllünakalatına ''erilen de
~erin öl~üsü hakkında ku
fi bir fiLir verebilir. 

Meınlcketiıuiı hava mü· 

l H33 yılında Ankara-Es
ki:;:ehir - İstanbul, ı U34 
vılında da Ankara-Kav-. . 
ı:;eri-Diy~.rbakır hava hat-
ları i~lt·tııwye a~ılmı~tır. 
Ancak. bu hatların faali
yeti. daha zivade lıir t,·c-. . . 
riilıe muhiyl•tiui ilıti va 
etmi~tir. Bilftbara bütün 
münakalat i:;-lcrinin bir 
elden i<l:ıre olunması <fa. 

l":I 

yesile ve 19HG yıltıııla 

devlet ha ,·ayolları iu:ıre::;i 

nafia vekaletine bai'TJan-o 

mı:-;tır. Bida ,·ette mahdut . . 
uir lıiitı;e ve dar Lir k:uJ . 
ro ile fa:tliyete gc~f~n 

ııı rzk fır idare; Cumhuri
yet hükfimctiııin yüksek 
ve hiyınetli ınuzalıareti 

ve bah~ctti~i imkanlar 
sayesinde ha\'a münaka
lfıtııııızt kısa bir zamanda 
ııwdcni milletler seviyesi
ne doğru inkk1f 'c te-, . 
kfimül ettireeek bir <.lcv-
n·yc girıni:; ve kcıı<.liöin

dcıı ucklencn faaliyeti 
gösternıe~e b:l:;-lanıı~tır. 

Alman notasına şiddetle 
red cevabı verdi 

Ankara 20 Rndvo: ,, 
lngiliz kabinesi ev 
velki gece fevkalfı
de bir toplantı yap-

i 1111ştır. 
G ızeteler, Alnınn

vanın Ronıarıvava 
~ ~ J 

verdiği notay kralın 
riyasetinde topla nan 
Iıonıanya kabinesi
nin siddetle red ce-. 
vabı verdiğini yaz-
ınakta ve İngi ite re · 
den vardı n1 isteve-., ~ 

1 

ceğini ilfı ,.e etnıek-
tedirlcr. 

Sovyetler, Çek ilhakını 
tanımiyor ! 

Ankarn 9 R[ldyo 
Hitler Vivancdcn 

Berlinc <lönınüş-

tÜr· 

Aln1anya, Sovi
vctler Birlio·inin 
. b 

sefiri vasıtasivle, .., 

Çek n1illetinin Al-
n1an hin1avesine 

ol 

alındığını, Maraya , • 

nakalfttı bakımından A\'- 1--------------------- ve Vahc~ 111vanın 
da iş~~d edildi<ri-

rnpa ile Asya arasınua 

en kısa yolu te~kil etmek· 
ltı olduifundau cotrr;ıfi iti
barile büvük bir

0 

ehP.nı· 
lı.liyeti halzdir. Bu kadar 
ehemr1ıiyetle üıeriıı<le du
rulaıı ve çalışılan bir me,·· 
ıu üzerinde ınenılel\.etiaıi
Zin de dicrer mütera!.ki c: 
ttıerııleketlcre mu vaıatau 
dikkat ve gayretle sarfı 
trıcsui etmekten hali kala
tna yacağmı ~üplH'siz ola
tak kabul etmekle lazıın· 
dır. 

İ::;te bu maksatla<l.ır ki 
hu ~:azı da. ba\'a hatları-
1111ıın i~l(~tilmcsim· aid kı
sa Lir tarilıçc vapılnıası 
' 'e ı. w uu arada. bu ,.,üne k:.ı -
<la b 
. ·r devlet hava volları 
ltl:ıro.,· . •. l . 

""mırı yaptıtrı ıs crııı teha .. M .. 

.. ruz ettirilıucsi fa vdalı 
gu "l w r\l tııüştür: 

l Yurduınuzda ilk millt 
\oı. \' 
~· a hatlarının işletilnıc-
ı~e 1933 yılında lrnslan-

tnı ·r ~ "' ı~: ır o ıauıan tcsiş elli · 
h"va yolları idaresiuce 

Bulğar Başvekili 
. 

Dün Ankaradan ayrıldı 
Ankara 20 Radyo: 

Bulğar Başvekili ve 
H,ıriciye N<tz1rı Kö 
scivrınof dün hrıre
ketinden önce Türk 
o-tızeteci leri n i lca bul 
b 

ederek be ya na tta 
bulun ınuştur. Baş· 

vekil bevanatında 
ol 

denıiştir ki: 

"Dost Türkiyenin 
gerek Reisicumhuru ve 
gerek Başvekili tara
fından hakkımda. gös
terilen kabul beni çok 
mütehassis etmiştir. 

Huduttan beri halkın 
gösterdigi hararetli te
zahürü de kaydetmek 
isterim. Balkan sulhu· 

...... -- -

na ayrn suretle bağla

nan 'I'ürkiye ve B uJ ğa
ristan sulhun devamına 
kaı ar vermiştlcrdir. 

Türkiye ile Bulğa
ristan arasındaki sa. 
nıimiyeti arttırmak yo
lundaki gayretlere de
vam edileceğine emi
nim.• 

Fransa Ayan 
meclisinde j 

Ankara ~O Rndvo= 
Fransa avan mec-

ol 

lisi, hük unıete fev-
ka iade selahiyetler 
veren kanunu ka
bul etmiştir. 

.._,. ~ 

ni Soviyetler Bir . 
l iği nebi ldirınişti r· 

Soviyet1er Birliği 
verdiği ceva pta, Çe
kin Alnıanya tara
fından is<hılı indi ve 

•ö 

zorbalık bir hare-

Bay Hitler 
ketten başka bir 
şty ifade etmediğin
den Soviyetler Bir
liği bu ilh:ıkı tanı
yamaz, demiştir. 

Kral Karolun 
riyasetinde 

Ordu şeflerinin iştirakile 
bir toplantı yapıldı 

Bılkreş: Bütün ga
zeteler Kra lın reis
liğinde bütün Na
zırların ve ordu şef
lefinin yaptığı top
lantı da, n1i1li n1Ü-

dafrıa kuvvetlerinin 
a rttırıln1ası için icap 
eden tedbirlerin a
lınnınsı etrafında 
neşriyat yapmak
tadırlar. .. 
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Cumhuriyet Rükümetinin BayınUıılık 
laf erleri ve 

Erzincan garı karşısında duy-
v , 

gut arımız 
Türk 'uıııburiyetiniıı 1 

cJcıniryo~l:ır pcılitikaı:;ı ''e ] 
hu politikanın birbiri :ır

ka~ma ~1r:ılaııan ba:-:arı

larırı gPı;irdi:!i s:ıflıalarıl:ı 
,·iiks1.:k kudrl'tin,~d in nıik ı 
~r.cıjinin ııııılı:ı~~ala~ı olan 
hu kabil miihiııı h:ıdisı·IN
dendir. ~arsılnı:ız azıııin 
yüksek ~nPrji::;i ile lııı 

<riin meııılPketi s:Han d"
ı; 

mir ağların uzıınluğu ~U75 
kilometreyi l.ıulıırn~tur. 

925 . eurl3i i\i::;anıııın 

17 inci günü. 11GO kilo
metre uıuıılu~untla l.ıulu
ııan An k ara. - Erzurum 
hattının :ın('ak 8ü kilo
metrelik Ankara Yalı~i-
han kı:,ııı ını i~.ıetnH1'.·e 

ll<'IIJl~tık. , . 
93 ::;enesi Biricıci kanunun 
11 iııci <riiııii de 03. kilo-

~ 

metre uzurılu~un<luki ,\n-
kara - Erzincan kısmım 

ıııikt<tr s·1rfııı:ı liizııııı lıa

ı:-ıl ohu·:ığ'ı aııla:;;ılnıak::a 

bulunnıu:;;tur. Hu hattııı 

ı;Ok ~arp \ 'C ft:vkalflüt> 
:ırız:ılı l>o~«ızlanhııı dulaş · 

ıııasın:ı rağ'nıcm (lol,onıo

tif \ ' C Yagoııdan lı~:-:k:ı 1 
unıuuı masraflar Ja~il ola
rak ) üst ü~te lıelll'r ki
lomeıre:-1inin m:ı~rafı 1 LO 
bin lirn tutıııakt:lllır ki 
lrn ıııiktar ı::.on uart•('e 
rnli~kü l ,.e arızalı olan 
lıöyle lıir hat iı;in kati
yeıı c;ok değildir. En ~:ı

lıiiı t:ıkdir ül<;iisü ~ncak 

l.ıu milli (kmiryollar üzc
ri111le l.ıir tetki!:. styahatı 

:;onunda klillarıılal.ıi!ir. 

!')İ\· :t~ -Eıv1.ururıı hat-
tınm 'e J,illı:ı~;;: t Sivas
Er1.inean kı:::-ııımııı ~üıer· 

gfılıi iizeriııdı·l,i nı11:ın.aııı 

l'~l·rler. lıt•r Tiirk\iıı J, a\p 

"e vicilarnnı t>u t;~tlı !!U-

'Ulus Ses· 
• == iiE2' smı- ::a r ZiZ T& 

SEHIR Ve 
~ 

İLCE 
~ 

il .t JJ E :f L E il i 

=-

------------ -

i 

Sayı 1173 
msc ·=e 

1 Ra~yo Ha~erle r i 1
1 

1 
lngiliz Ka~inesi 

ı Ankrıra lü f .\.A] 
İngiiiz kabim:si bu ~ün 

ı ı:;a:ıt 17 <le fevkalade iop-

Şehrimizde 
İkinci müntahip seçimi 

bitti 

lanıuı~ "e toolantıdan ev
\'Cl milli müdafaa n:ızır
ları da bir toplantı yap. 

ını~l:.ırdır. 

Bir knc o·ündcıı-. ~ 
beri Şehrin1iz<le ha- ı 
r3rctle de\':1111 eden 
ikinci nıuntahip se
ci ni sona ernıistir . ı 

• # 

Revle:r n1 ü ttef i
k~Hl Parti na nızet
le r i üzerinde top. 
bnn11ş, intihrıbcı ı ş
tirfık nisbeti vüzde 

.1 

Fransada bulıııı:.ın 

Lord Gorzon Lım -

dnıyu dönmüştür. 

sekseni geçn1iştir. Havas Ajansı, bu fev-
Köv ve nlÜ lhfık~ t- kalfük toplantının Ho-

"' manyanın maruz kal:ı ca-
ta d<1 cıvni nisbette .., ğ·ı ı\lrnan tehlikesi dııla-

kendi ni gösternıiş yı8ile vukubuldugunu, ka

olduğunu v e her 1 binenin şu iki bu::;usu ılrr-

f k P i~. <!tıub,· oldu!!unu '.· aı- · \'~rde ınütte i "an ~ 

C- ~ l . fJ ,,., l k ı makta<lır. ü n1 ı u rıvet .. r 

. . ~ 1 - Demokrat <lf' . let-
P ~ı r~ts t na n11~rt- j leriıı bir konfrans akıı 

l erın1n kazandıg1 se- ~ - lngilteredc ıııt'<'bu
vincle ha her Ld ın- ri askerlik kanununun 

nııstı r. kalıulu. . 
• 

Mardin icra Memurluğu 

Si ven k İc, a ~le - r~ndik. ~1uınailev-
ve Erıin<:aıı rur cluvö-ııJ:ırile lıt>Yı·ı· ırı -

• ı-- • ı ırıuru Mustafa Din-
ıundırmaktadır. 

hin ~'akında gelip 
ve:1zifesine başln va-

f ransa Almanyayı 
Protesto etti 

Bu ha<li::ıl\ lıilt> Cum-

huriyet inkılftl.ırnın Tiirk 

uınraııının lı:ı:;;lı lıa::'ıııa. bir 
1afer tarihidir 

Dıı tarih, fon \ ' C talıi

~l.t sa\'a::-mın. t'cra!'.!"at ve . 
fe<lakftrlığııı ~ehamPt dı;::;-

tanıdır. 
.;Dcıniryol Politika~ı .. ; 

hu iki keliıııe.ııin nıaııası 

~000 kiloıııetr1:1 y <'ili 'c 
milli dPnıirvol :-'f'lıc·kc:'id:r. . . 

Yine bu iki krliıneııin 

para cimıiııdPıı ~\'.ıyıııeti: 

(350,000.000) üç 

t·lli milyon liradır. 

yüz 

Su h!r kaç rakamın 
tef:;i.r ,.e iıa!ıı be bu ~ii
tunlara • ığnıay:.ıcak kadar 
enfl'in vP ırı.;ni::<tir. .:\Ial:ıt-e ... r-ı ~ 

ya - < 'ctirıka ilfo•ak hat-. . 
tı Jahil l)larak :'i \· :ı~ -
Erzurum h<Htı iı;iıı; ray, 
taravt-r8 gilıi yol rıı:ılze

ıııec::L lokomotif \'P \'agun 
ırihi muharrik cdc,·atı. is-n . 

tiınlflk ' 'e nakliyat ile 
s:ıir uıasrafları da <labil 

< 
ularnk ı;;inuEvc kadar tak-.. ~ 

1:;-te bizi hu s~.tıı l ırı 
~·:ııın:-ığ:a. ~ cvkt•ıltıı ıııii 

es~ir de denıir~1ol politi· 
kası ' ve Erzin(':ııı garı 

kar~ısrnt.l:t dıı~'ılu[.{ı.ımuz 
uu ~evirı<; lıPyıl c•aıılarıJır. 

Sivastan h:ıreketlu Er- ı 
zinC':ın g:ırına ~elirken 

muhtelif ~wıklıkta 1105 

aued kitrgir \ 'C lıetorı 

küprii 
1 :3 atlet cleıuir küıırü 

~~ ,, twtoıı a.ı ma 
büyük viyacliik 

A<:ılıuakta \'C uzunluk-

ları yckünu 232~7 met

reyi bulan 117 tuncl ~e 
1 çilmektcdir. 

Sivas - Erıinca» kıs

mınu:ı yapılırn~ olan top
rak i:;;leriniıı tutarı: UU-
00 , 000 dokuz milyon 
metre mikabını bulınıı~

tur. Bu <la büyükçe Lir 
<fa~ın diııanıitlcrle parc;a
]anıp da~ıtılnıası ,.e orta
dan kalJırılmasına mua
dil Lıir iş <lemektir. Bu 
bölgede bilhas~a yazın 

müsaid günlerim.le çalı~
tırılınış amele ve i~çinin 

günlük s:ıyısı :?7000 ni 
rilıen ( O ıııilyon ) lira 
nıasraf yapılıııı~ ve hat- ı 
tın ikmali i~in daha bir 

bulnıu~tur. 

=~onu V:ır-

cerin Şeh riıniz icra 

nıen1uduğuna 

Yl ll ec.l il<lio·in i 
w b 

t a-
., 

cağı haber a lı nnıış

tır . 

Orta Mektebin 
Muaşeret ve hitabet dersleri 

An kara 19 Rad\'O -
Fr<1 ns~1, Almanya-
nı n son Çek İ şğa lı 
do\ayısi le pro testo
da bu l u nnıak üzre 
Alnıa n y:.1dak i elçi
sine ta li n1at verın ; ş 

ti r . 
Evci ki o un Hal- 1 ha kk1nda öö·ütler 

b o ı ----~---------------
k e \' i rn izi n k o of r a n s "eri 1 n ı işti r . Bu s ı -
sa }onunda topla nn n 1 rada k ız t a le beden 
t<ı lebelcrine O r t Cl birisi tarafindan da 
ı\lektt'p M üdürün1 üz « V H tan ı> ıııe vzulu 

ı Zıya Kılıcözlü t a - bir hitnbe i nıd olun 
r<tfından hitabet ve I muştur. 
ı\1 u:ı ser et usu iler i • 

İ nkılabın mes'uliyetini yük 
lenen Cumhuriyet Halk 

Partisidir 

Cumhuriyet Halk Partisinin Tari
.hi Büyük MiHi zaferlerle doludur 

Yeni Neşriyat 

Çoc~k 

Çocuk Esirgerne 
Kurun1 u Genel ı\l er 
kezt ta rafından çı
karı l nıakta o 1 a n 
(Çocuk) ad lı dergi- • 
n1n (120) Say ısı çık

nı ıslır. Yu rt vavru-. ~ 

l a rımn sağlık, sos
ya l Kü ltürel duruın
h.rının i n kişafın ~ 
hiznıet eden bu kiv
n1etJ i dergiyi çocu k
la nı , çocuklu c.ı na 

V<' baba la ra tavsiye~ 

ı ederiz. 

o 

t 



Türk K©y~lUı$lUı 
Cümhuriyet idaresine ve kurtarıcı 

_Şeflerine olan bağlılığını 
en aziz varhk halinde benliğinde 

yaşatmaktadır 

A$ayi~; Cumhuriyet 
~~Ylüısünün 'bu(J'ün en lıü· . ,.., 
·~k ııimcti ,.e mmlarııı 
~~rcınediği \'<! gösterenıe
~'i biridk varlı~ıdır. Dün 
~ hayyül bile e<leırıediğ'i 
n lliıuetin f cvizlerini :-;im-

~- . . 
"l her suretle iurflk PJı•r-
~"n kövlürıiirı ciirrıhurivete 
~ô ·ter~iğ'i candan h:.~ğ;lı
'.k tczahürlNleri \"C t•sı•

tıı-ı Uh-iveri kan;ısında giiz 
\·a 'l r .. k .ş arı dökınenH'k ıııuııı 
itn <l egihli r. 

Anadolu köylerini ~e
Zcını.. <l l . . .. .. ...:r ere erırı g-orıı ıınH'Z 
LucaklamıJ:ı d:ı::t bn::-la t] . • 

1,ııın ıssız. kuytu ~uku~-
<ttınlla t•::;ki küv verı. 
~ r • 

htcn .... gibi acll:u la anılan 
llrabclerc rastlarlar. Biiv-

1\· \"t;rlen1e httlfı vaı::;ı
ın~k ta olan kövler (İe ~ü
tUliir. Ak ~ak:.tllı Lir ilı
r 1Yara f'Orarsanız: Ba ua 
fj k 1 .. ·adar güzel yeı t•rınız 

Varken niı·in bura ,.a ~o · k ) . 
lllıııu~~mnuz '? 

Sakalını a'cıına ala
l':tk ka::;:.larırıı k:ıldırır \'e r . 
ııe ~u cc•auı verir~ 

te Jfiyik Cüuıhııriyeı iıı kn
ye ve köylüye \'Crdiklı·ri ... 

iı;timai nizauı "e uıilli 
ablak için manevi miiey
Yide :.ırav:mlara onu ne 
r • 

rede bulalıilecekierini güs 
teren canlı bir nıisal ! ... 

İki de\·rin farklarını 

hiivle hnriz ı-t>!dlde rnii· . . 
~ahedı• edC'n Tiirk küy 
lüsü kendi ~ahasınd:.ık i 

kalkıum:ı ... ı ile eiılde:ı gu 
rur lluynlacak işlerde ba
şarmak yolundadır: 

K Uyl(•r: ın:ıııe ,.i ~:ıh . 
iiiyet adına gelir kaynağ"ı 
olabilPeek ~:4095 ıieknr 

tarla, 11950 dekar b'iğ 

\'e b:ıtu:elik, 1!1~870 :ulC't 
zeytin :ı~·:ıcı. 2,:?7:t:~os 

kavak :ığcıl'ı, 10 ( Hcl , 
1614 ma~aza \ 'C dükkan 
24: falJıika tPmin, 4~0161 
v:.ılıani a!!:lÇ. ~807S IIH'Y· 

~ e a<racı a .. ılatıııı~ kö\'IU-..... . . 
ye d:ı~ıtılnıak Ü'l.Cre tiGl-
ülU ağ"3Cl nıuhtC\'İ 1H347 
dekar fidanlık te::is etıni:;-; 
sınıı l:m içinde ·fiüi7 ki 
lornetre sulama barkı :ıı;
ınıg n" köv adına. biiviik . . . 
küçük nıulıtclif c"ns t :?5 '5 

- Ocrul ef'ki ı>alli~ahlar ' 
ı 

l"'I • 
damızlık lıa~ ediıııııiştir. 

1 evrinde deli ba~ılar var
tııış, onlar kiidt·;·e gider nurılardak l.ıaı;-~a da 
C:aıılarınm bte<li~irıi ya- ı köy idareleri lıir çok ko
Jlarıarmı~ can. ıırnl, ı:-z nuk \'C k?ı~:ık t~daları yap. 
korkusundan ded<>leriuıiz nkl:ı.rı gıhı 6 la spor :.ıla

Bütün lnınlar'. ge~uıi~ 

idarelerin ihmal vr isti:>

marına uğ"ramı~ umumi 

harµte ba~tan ba~a harap 

ohnu~, milli müc:.ıılde<le 

i tiklflline ka,·u~mak i~in 
varını yo~unu se\'C ~e"e 

\'Prmi~. lıııhrn.n yılların

da da bir ~ok :;ıkıntılar 

çekuıi:;; asil lıir kitlt•ııin 

yoktan vnr ctti~i ve köy 

k:murıu11a dayanarak ya

r:ı ttığı e::::erlerdir. 

Bunlar bilha:::sa kry

fiyet. itibarile bUyUk \'C 

~onsuz bir ,·arlığ"ı ifallc· 

lendirmekte 'c <:iiıııhmi

yetin ~· ükı:ıek hiın:tye:::ila 

küyliiuiin koruyucu, ya

pıcı ve tP~kilü.t~·ı hir re-

Jıının iıla.rnsinde bir k<l<.'· 
yıld?. neler yaratnıağa 

kadir oldııjtunu pek can
lı ul:ırak tebarüz ettir
nn"ktt•dir. · 

Tlirk 1-öylüsü: bunun 
minnet ,.e ~iikranım içt.en 
duymakta , ciimhuriyet 
itlare::;ine '"e kurtarıcı şef

lcriue olan l.ı:ığlılığını, bil· 
yük partisine ve onuu 
biiyük hükumetine kar~ı 
:::;on5nı ::ıevgisini en aziz 
,·arlık halinde benliğinde 
ya .... atmaktallır. . ~ 

lJtıralara sığınmı~lar. Hu 
tın Lile lwsleyrnıeznıi~ler
~.i, . esi duyuİupta gt"'lnıc· 
8ınıer... Bak :;.imdi; çok 
ş~kür cümhuriyct s:lye-

ııı ~,4n köy parkı Ye rne- \ 
::::ire:;,i ıfiü köy anıdı 1751 
kü\· ı•cıa dolabı. 3:? lrn-. . 

flııun iı;iııc1ir ki O: Bii 
yiik u:illi ı-;efiııin ırü::;ter-. . ~ 

11ıde tepsi ile altını ba
~t ııa k'''' istc<liii-io vere . ~.' ~ . 
~it' .... 

İşte hilMeti kübra: 
llıe~ihatı ülya; şeriatı gar
ta ... gibi kuru ~atafatlara 
81ğınan 83 ltanat dr.\'rinin 
enıniyet ve asayişi ve iş-

ğu saudıgı, 483 çöp ara-
lıası ve kutusu, 117 hay
\'an kc:;iın yeri, 79 pazar 
veri. 9 hal, ~6~ hamaıı•, 
0

161 ·asri ~lczarlık, 3~ a~ım 
dunt~ı vaptırmak suretile 

!:> • 

köyün bayırnlırlığını art-
tu ıııış olduğu gil.ıi iı;tinıai 

l.ıünye ve sat;lığ:ı <la en 
büyük bizmC'ti yapmışlar. 

<liği he<lefo tereddütsüz 
yürümekte ,.e onun ta
rihi bir hitabcsin<leki bu 
buyruğunu tekrarl:.ıın:ık

tadır: 

[Ana dava: hü· 
vük ve ileri nıillet 
olarak var oln1ak 
ve var kalmak!] 

Mardin 1 .. ı··k 
1 
gun u 

Nafia ~airesin~en ı 
1 - htns~'On - Mardin 1 

yolunun 4 x 350-Kilomet
r~l cri ar3sıııdaki ::-.o.se ta-. 1 

miratı es:ı~iye~i 1 :~/3/939 
tarihinden ~8/;~/939 t.'.lri· 
hine katlar 15 giin müd
dı:tl•J açık eksiltmeye çı 

k:ırılnıı~tır. 

:? - K11şif bedeli (4171) 
lira (9:?J kuru~tur. 

3 - İbalPsi 28/3/939 
tarihinde Sah giinü ~aat 

14 de yapıl:ıcaktır. 

4 - Mu' akk:!t teuıiııat 
ııııkdarı (:?04) lira l 12) 
kuru~tur. 

5 - Taliple!'in ihale gü· 
1ıüı ıdı:rı I:ıak:ıl ~t>kiz gün 
cv\'rl t'llerin<leki \'Csika
la rla Vilayet makamına 

müracaatla ehliyet Yeı:-i

ka~ı almaları şarttır. 
() - Bu hnııu~ta daha 

fu:ıln td:-.ilat :ılrııak iste . 
,.,.ııh•rirı Vilü vPt Eııelinıe
İıi ill' ~a!ia Ji:.ıin':iİllC mü· 

racaatları ilftn olunur. 

15· 17-:W-2:? 

Mardin 
Askeri ihtisas 

mahkemesinden 

ı 

i 
1 

1 

1 

1 

1 

' 

1 

Kac:akçılıktan Suçlu Ye 
t>ly<'vuı Suriyeııin Urnubi 
derbfsye köyünde ınukim 

- PİYASA 

Bui!day 2 -- 75 
40 Arpa '> --

l:n (Bir c;uval) 620 - --
Darı 2 50 -- -
~ohut 5 50 

-
Mercimek 2 75 --
Pirin<; '>'> ---- ---- --
Saue Y:ıµ- 86 -- -
Tere ya~ı , __ -- --7. . 70 Jp~·nn ~·a,!ı --
Yiın 44 -- --
Deri 40 __ , __ 
füuleın 18 - - --
Badem içi 90 - --
Ce,·iz 18 

- -- -
Üe\'lZ İÇİ 50 - --
.'.\lahleP. 80 

19 --
~lazi -- -
Kesme Şeker 35 --
Toz. ~eker 31 --
l\.ahve 118 - --
~alnııı 4~ --
~~~? 350 ----
ı, u rn frl ii m 20 ı-

Pt~knıez - 12 
Bal 1 öO 

Mardin 
Askeri ihtisas 

nıahkemesinden 
Kaçakçılıktan Suçlu ve 

elyevın Suriycnin derbes
ye köyünde mukim bu
lunduğu anlaşılan naz kut 

bulunduğ'u anh.~ılan man- küyiindcn mehmet oğlu 
suri kcyün<len şelıınus nıeamct \'e namı digeri 
oğlu halef 15 gün zarfında kadri 15 triin zarfında Mardin 
11ar<lin A~keri ih th;a~ ın:ıh. A~keri llıtisa8 mahkemesi 
kemesi sorğu hakinıligine 
muracaat etınedigi tah:dir
<le A::;kcri u3ulun 216 ncı 
ıua<ld esi mucibince Türki
ye tlahilindeki rn3ll:.ırına 

haciz konulacağt ilan olu
nur. 

rnrgu hakimligine mura
caat ctmcuigi takdirdP 
A~kcri usulun 216 ncı 

uıad<lesi mucibince Türld
ye <lahiliııdeki mallarına 

haciı konulacağı ilan olu
uur. 

. Mar~in Gümrük mu~afaza ta~uru 
1 satınalma komis~on başkanlığın~an 

~: ulıaııımcn Muvakkat 
Miktarı hPdCIİ t eminatı 

Cin~i Kilo Lira Lira K1ı1ruş 

Kec;i eti 2:?30 720 108 00 

Yuka rıda vazılı ~~:?50) ıdlo ke~·i eti 21/.Mart/ 939 
Çarşamba güı~ü s:.ı:.ıt ı O da talı ur l.ıinasrnda pazarlık
la mubayaa e<lileccktir. Taliplerin (108) Liralık temi
nat akçesini gümrük veznesine yatırıp gelmeleri ilan 
olunur. 



, 

J D AR EHAN ESİ 
Eakl Balke-Ji Blnaai Hıaaaf Daire 

T elvaf Adresi 

Mardinde "Ulus Sesi,, 

YURTTA~! 

THrk Hava 1 
K 0 rumuna 
Vardım Et 

• 

1 
1 
1 
=::ac 

' ~ 
Q.) 
~ 
Q.) 

1 

Umami Neşriyat ve Yazı işleri 
Direktörü 

.\1. ~iret Buya~ 
Ba•ıldığı yer: (ULUSSESI) Basıme•i 

Türk evinin şe

refli ana nesi kiler
di r. 

Kavanoz, ka ya
noz reçelleri, ş i şe 

şişe şurupla rı ol ma-

1 ya n bir ev, Çocuk
suz bir vu va k~ J :1 r 
tadsızdır . 

Bu crüzel anane 
~ 

ınızı va sa ta lıın . 
J • 

•••••••D••••••••••as••••••••••GD••···~······ ' ·~ • • ••••••••• , • • •••••••••• •••••••••••••••••••• ti, •• ~ •• • .. " 
:75~ 

Bu yardım en bü-
1

: ~ ~ 
yük biryurd bor-110} ~ ~ 

.5J Yurtdaş! ~; •• .cı 

-~ •' •• -r $! KURDlJÖUM JI FABRİ· ~a 
·~ •' ı !! KALAR vı.: VAPTIÖIMIZ ~; 

cudur. 
'M E .. , a •r«+w 

Birvarmiş 
Bir yokmuş .. 

cg >.. ~ 
b ~ Q - ~ 

~ E ~ 
>~< 

.. ~-
:: DIEMİRYOLlAR 5! .. •' .. -~ 
:: Hep ulusun biriktirme güeüııe ~ '. 
:: dayanır. ~; .. ., 
•• -r Si Bu gücü arttırmak hep senin ;; .. -· ii elindedir !i 
•• u~ 
•~aoa•a•&•a•a•a•a•&•a•&•&•a•~··············~, •• ~ 
•G•a•a•a•a•a•a•a•aıa•a•a•aıa•a•a•a•aıa•a•a•a ~a• · • 

. diiiiJ1. ~!~·--··· ' ~ ~----~'-'• 
~ C-.MARD.NC~ 1 Evvel zaman içinde J!/JI ' ' ~ 

ÇOK GÜZEL HiKAVE 1:1 u 1 U 5 s e Sİ i: 
ICİTABEDIR 1 t: 

Sattık için İçiçokgüzeIHikAyeve :i n §©t~om@vö ' 
::::~~;!:' f :: : ... ·0 

kmlllit-ib•~he-r e~· oe-u ı J Doğu illerinin ·en mo~ern Dir B A s 1 M EV 1 o 1 R 1 
1 w . • !* W ·:I .. 1: 

Tür Hava Kurumu H · I) f c k 13 Yenigeti rttigimiz Al 
. ~ er nevı e te ~, w , e ~ ' 0 - fantazi ve kübik ~ 

2"1 cı - T [ R T 1 p ~ no, ı\1akbuz, Kagıt başlık- harfle rle çok şık 111 
~ lnrı, Kartvi zit, Davetive, r-eQete ltAğlları Cf.., 

B ~• •• k p · 1-.:W Duvar a fişleri, Sinema .. ve basılır. C: 
UYU tyangOSU :1 Tiyatro biletleri çok güzel }l ücollithanemiı ,·:ırdır. ~./ 

-.. bir şekilde b ıs1lır ve kısa Her boyua kitab, defter ~ 
1!111 bir n1üddet içinde teslinı \' e sair uütün şeyler çok W. 
~ ~ık ve bcgenilecek şekil- /ti5' 

Büyük İkramiye: 5 0.QQQ Liradır... 1!111 edilir. de tcclid edilir. ~"! 1 

Bundan La:;k:ı: 15.000, 1~.0CO, 10.000 liralık :1 - « 
i kraıniycll'rh· (:W.000 ve 10.000) liralık iki adet mü- 4ıA Verilecek ~inari~ler. rröderilcct:!.- naralar M :ırdinde ( Ulu~ Se"i Af' 
kftfat v:ınlır. . . 'fi.. Basıme' i) ldar~ · müdürliirr~ namına gö~de.ril meiidir. • "' ~ 

Yeni tertipten bir bilPt al;lr:ı k i:.-tidk r.tmeyi ib· J1tf1 Dışarıdan gönderilecek sip~riş. n~murıel~ri~in ok'.lnaklı bir i: 
mal PtııH•yiııi~ . Siz dt! piyangonun ;nesut ve bahti- • rsuette yazılmasım sayın müşterılerımızden dılerız. .._ • 
yarları aı·a~ı İıa girmiş olur:mııuz... ., ~ 

, .... ~...-.-------··········--··----~ 

n ncü K"'ş i dc: 11 Nisa n / 939 dedir 


