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Vatandaşların göster Aiği; 
şuur~u hassasiyet ve uya-! 
nıkhğın büyü arıa ! 

Yaza.ıı: Siret Bayar 

M ard i ııde ol• l ıı:t•• gl- M <elisin o " ~ikceklcrrlıı \ 
IJi ~urdun h~r ta- ar:tdığı 'a ·ıfl:ır. yeni ııı<•<' 

r:ıfıııd:t ikinci ınüntrhib lisin :lrze lece~i tekfıınü!ii 
f-CÇİnıİ SOila t•rmi~ UUltın- ~;mdidCll ınüj JeJ~lllPJ\te .. iİr. 
nıaktauır. P~n-tiıııizin proft!. ürliik 

Bu tarihi tWÇiımi" Cnın
lnıriy~t llalk ı•:.rt:siııiıı 1 

Oğıız l):ıyr:ığı altına tnp- 1 

laııiin , at:ında~l:ırııı gib 

lı• mebuslııgurı hir :ırad:1 

idiıııa etırwıııPsi. Hinıle 

Fiy:ısı·tırı biri lıiriıııh)ıı :ı~·

nlması ~-o:mıda\.. i k:traı ı -

nı ::_:Pviııclr kar:'ıla rız. 
t"rdir.·i suıırhı ha~~as Ytl • • l"'I • • 

\ e uyanıklıµ;ııı hf'r :;;c~·- YPni ın"'t;Iİsle terriibe 
clf•n öm·._ı ifade> t·tıj~i \ıü- giirrr.ii~, ~iy: ..1 ve yiik,ek 
Yiik 111ann: lı.ılkıııııwı :-İ· ~:.ıh~iy ıJ, ı iıı :ı. nımıd:ı i ti-
~:\:::-} ıiis:iiııü ikti:--ap l't- d.ıtlı, k ıı<'I tı·r \ c :ı\ıl,ık 

• ıııi · bulıııı !uğ"mıuıı \'l' yal- ~.dıitıi ~Pili ı:ıiın:ıların. 
ıııl . ı•\iııı i~iıı clt~ dt>ı.ril bü- nı mll'kN W ııçll'riııiıı yer 
liiıı ıııilli ''<' ,· at:ıııi ıfaqt ~ı ır:ıgııw. 1nüıııi rııf'l...te
larırı tahakkukıı ~·ohım1a lıi od· · bıı bti bıtlı mPm-
k~ılıraırı:ııı ~efiıı \ ' l' ('uııı- lı·k et ~t'll<;lı•rir.irı yarııı 
lıuıivt·t Ilalk l'arti:-iııin i ı; i ıı ktı''' l:tli <·l eııı aıı -
lıa~·~ai!ı altrnıla fikir vu larııı yf•ti~ecc>ğin~ imanı-
ı111ı lJirliµ"i\I• topl:rnıııanııı ; ınıı çok kıl\'\ etlidir. 
bütiiıı \':ıt:ındaşlar için 
Prı knılıı bir gaye o!du
ğu:ıun hu vesile ile bir 
daha t zahi.ır l'tıni~ IJu
lıııınıasıdır. 

arp 
yuyor •• 

~uttaki kıta-

s er etti 
ransa 'abinesi, harbiye nezaretinde 

çok mühim bir toplantı yaptı 
Ankarn '.~O ·~~I R al- i 

YO - Ro ın<1 nva hü 

kü ıneti seferberlik 
i lc\n etn 1eıniş, ':ske
ri kuYvt tleri t: k 
vive cl111is Ye hu- 1 

w • 

<lut bcvundal<i Ro -
ınanv.~ 1 ıtai ar ı se-
Jt.~ri1 r· ~ .. dıl n stir· 

# 

Aıık~:nı '2u/.:.l R:ıd
vo - Ron~any;; 'nın 1 

L.ond rcı elçisi, h:ı ri · 

Fransız Başvekili 

liJir. İş yine bir kaç 
~ı" sonra va ~Gl lı rsa 

~ ., 
hi r net İce ve fi, ide 
\'t't' n1i v<. ce ktiı-. ., 

Ankara 20 Ratlvo: 
F r cı n s a kabin ~si, 
ha rhi ye nezaret inde 
ftvkalcl.de o 1 arak 
çnk nıühirn bir top
l antı y .. 1pı11 ıştır. 

Buy Daladiye Ankara 20 Radyo: 
. Fransa ayan mec .. 

c ı ye nezareti ııe gi-
1 isinde, hüklıınete 

ı derek o .. n da ki k_a k< .. •- fevka Jade seJahiyet-

1 
dar ınustactl bır go-

ler veren kanunun 

\

. rüşıı'--(.je buluıın1uş- kabulünden sonra 
tur. söz a lan Fransız 
L0ndr~1 2u/:?. l l~ad- Başvekili Daladiye 

Tiirk nlu~m on be~ yıl 
!!'İlıi kısa \'l' fakat ııın:ız

~.:ı rıı <' erlt· r ' I' i ıı k ıl:J p la r 
la .tlolu yı·tıi t:u·i!ıiııdc 
verdi<ri iıııtihr1ıılard:ın lırr 

'=' 
1.aınan ıııuvaff:ık olarak , 
Çıkuıı~ . .Atatiirk \ 'L' lııönü .. 
•rilıi onlul:ırı zafen.lı>n 'l.a-

Bu gün mühin1 bir topiantı 
yapacak 

vo - () ,~ vli Meyi ga- hudutlarda, askeri 
;,etesi <li yor ki: Al- ve iktisadi tedbirler 
111any~y~-ı karşı der-

1 

~lınn1ası lazın1 gel
hal lıarekete<lilnıe- diğini söylemiştir. 

ferc kavııştur:ııı iki dahi 
•,H ve ıııilli kahraıııaııın 

aı:tıkları fcdzli itilft \ e 
İııkıl:Hı voll;rınd:ı. «laima 

birlik '";. berauerlik iı;in
tle heduft; uoğTU sarst]ıııaz 
lıir imanla \ e in:ıııla yii
tliınii:;tür. 

lrıönii sc~imir e bu 
irnanla ırirılik. veııi Bü-':"> • • 

Yiik ~lillet M<'clisiııi hu 
ırıaııl:ı kar~ılav~ıeağız. , . 

. Mi H ~t'f ve Yiicc par • 

tiuıfaiu y~ui Bü):ük ~lillet l 

. nkara ~O Ra'-lvo: 

l3ü\ ük Fasist ~lec-,, . 
lisi ynrın [bu o-ün l 

- b 

Duçeniıı riyasetin 

de topl<H1<1 ca k lJr. 

Bir Ronıa telğrc fı 
bu top}ant1nın çok 
n1ühiıı1 ohıcd ğrnı 

bildiruıektedir l Bay Mussolini 

Alınanyanın Paris 
sefiri Berline gitti 

Ankarn ~l R<ulyo: \ ilztre dün akşanı 
Alrn~ınyantn P.ıris saat 18,15 te Berli
scf iri v:ız?yet lu.lk- l ue hnreket etn1iş. 
kında hüklın1et1ne tirı 

ınalunıat vermek 
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Cumhuriyet HüKümetinin Bayındırlı~ 
laf erleri ve 

SEHIR Ve 
"' . . 

iLÇE 
11 . t I J E •• t L E R İ 

11 Ra~yo Ha~erleri 1 
--------~----------

Romanyanın Erzincan garı karşısında duy-

L o n d r a E iç i s i .... 1 

guıo.rıınız 

Bir hat fü.niııtle glin
t.le vasati 2i biıı <ınwle 

\ ' C işı;iııin ı;alı:;-tınlıııa;-;ı 

ba:-:lı lı :.şıııa bir km· ,·pt 
ifade eder. 

Bu yüzden dPrniryol 

politikaf'ırıırı l'l'yizli ,. c,riııı

Jcriııden biri d~ val;ıııtla

~ın; nz tupr:ı ğııı ı krr:di 

t>livle ua ,.llhlırJı tra ııl:ı::-;-
~ " ~ . 

tırır:ası n• kt·;ıdi:-iııi lıu-

1.ur ve refaha k:ı,·11~tıır

wasıtlır. 

Demiryol g-iızl•rk!'tllla

rınn rastlayan kliylc.-riıı 

Vt! küylülı-rin güze \arp;m 

kalkınuı'41arı, hep <leıllir

yol politikasının ana yurt
la yar:ıttılrı rl'fahın kı-

• l"' 

vaııı;lı veriuıll·ridir. 

Dünkü f.rıiııcan, M.iz 
yunluınuzun ul:.ı~ılıııa ::- ı zor 
lıir kö.,, esi zan olunu~·or

du, Artık demir ağ·;d:ır 

içine alınını ~ lmluııaıı lm
giın k ü Erziuc:ı n İt\P • \11 -
karanııı, btanlrnlmı 'e 
uzak bülı.,p}crin Yakın bir o . 

kom~u:3ıı oldu. Fakat. lıu 
kom:-'nluk iı·in viik. tk • 'ı. • 

daırıar biiviik kiilHiilt"r 
M • 

kuruldu. lJ-t.u ıı toııelll'r de- 1 

liudi, c;ok ı:ı)tiıı hog·ızlar 

dvl:ısıldı. Bu IJU,·iik him-. -
metle ııihayl't cumhuri~·ct 
lokomotiflerinin zafı.: r dü
dükleri Erzincan u,·a. ıııı 
<la ı;ı rı l:lttı. 

::Sür'at a~rıııJa bulu
nuyoruz. Çünkü. d:ıi uıa 

daha ı;al>uk du~turi İJU 

ırünkü ıncüerıi\'etin idea-
l") -

ıini va~atıvor. - . -
Garp alemi lıunuan 

vüz ku:;ur vıl ünt~ vol-. . . 
larını. d t>nı ir~·oll~ rını y:ıı•
tı<rı ı ·u •ralttı ıi- ı kaldı~ <;<ık • 
~' ' ~ b 

yazık ki 0:::-.wanlı iuıpar:ı-
torh1•,unun batıl \'P atı l ,.., 
'l.İhnive ti kıvmPtii nır-. ' . . 
<lumuzu lıu ııiııı etlc rden 

uıahrııın uır:ıkıııı::; ,.c ıneın
lekttiınizirı bütüıı ~t'rveti 

tiirlii sefahat yolunda sarf 
\ c i~raf eJilmi::-tir. İ:'te . . 
hu zihniyet; ırwmleket 

iı;inue pc·rıeui sernıayc~i

niu faaliyete geı;rııesini 

:-:ı ııı ıwlaylaştırıııı~tır. Ye 
bıı yiiıllen : 

r,ıs kilıııııetrı·lik II a~·· 

ılc.ırp:ı:;:a-Atı kara l >ı·ıııir
~·olııııun inşası aııtak ~ 1 
~erı edt> t<ım:.ıııılaııc.ıLilmi~. 

\' e GOU kilornı ·trl'lik 

1zrııir - Aydın hatlarırıın 
rı orm:1 l i rı ş:w t ı "azi ~·t·t i ıı i 
:ıl:ılıilıııPleri de f'ı(I :-:t: ııe 

htirıııli~. 

ı JHııarılı iıııparntorlu

fr ıı nHn ılvıııiryol in~ası 
ıniıl·:ıdt'il· ::-ı•ııcleriııde ya
pahildiğ"i lı :!tla rın $etıeh·

n· ııii:~ t> ıı ıııiktarı aııC'ak 

GU kilonıetıeyi geçenıe

ıııi~tir. 

Cıııııburiytıf ı ı iikunıt' 

t irıin Deırıiıyul politika.:,ı 
i .... p : 

~e nimiz Gazi Paşa ilk Olrnlunun 
Hünaye Hey' eti 

Ş~hriıniz nlcktep
Jer inde h i ııı:• ye he
ve t İeri kuı ulnıak 
üzre t:'\'Yelce y:1 pı
l tı n te) ·bhü:-; dün-

den itibaren. t:ı~hi- 1 

k3t s~hasına ıntıkal , 

ettirilrniştir. 

Bu i~ için bir reis 
Yed ı ida re hevcti 
:fzası ve talebe vt
Jileri olınak uzre 
dö-t kist de vardın1-

sin KutluQ·, Hüsrev El
dem, Gani Yardımeı, 

Emniyet müfettişi UlYİ. 
Baş öğretmen İzzet il
han, Oğrctmen ~aime, 
Cığ·r etmen Be~ir. 

Yardımcı sızalar: İh
Raıı Güzipek , Naz.mı 

songar, İh:::an Nişanscl. 

Ulus Seı.;i - ~Ick

teplerimizdeki fakir ve 
kimsesiz ;vavrnlarımı

zın iaşe Ye geyccek 
ihtiyaçlarını , mektep 

Ankara ~ 1 Rad 'O: 

Ro:ııanvanın Loııdl 

rn elçisi dün öğle
den sonra ikinci de-l 
fa olarak lngiliz el
çiliğine gitıniştir. 

f ransa KaDinesi 
Cüın~urreisinin Baş~an

hğm~a toplandı 
Ankara ~1 R~Hlvo: 

Dün Fransız Cüın
hurreisi B·ışka · dı-
0·111 da toıJ 1 ana ıı l.:rı-,..., . 

binede Hariciye ~a-
zın Bonne Haı ici . ., 

. . . . . cı aza s~·çilın1:--tir. levazımını temin etmek· sivaseti anlatn1 ;s.· -
jlıllctııııızııı ıııl'dı·ıııyet 1 . . , : , gayesile Ylicuda geti- 1 , ·~· , , 

yolıırı\la irıki~af'ı i~·iıı lıii- /1 Hırn<ıye be)etı şu l'ilmiş olan bu kıymet- tır. Bazı ı,,ırdn ,ı-
türı iıa~·at ~uiıt·lt·ıiııdı! ılii-

1 
ze vatt<ın teş kkül / li hayır cemiyetinin de / nıeler İnız danıı ~ış-

!;iindiiğ·iinıüz ııı :ııldi ' '! 1 et:nis~ır: diğerleri gibi yükse!\. : tır· 
ııı ·uH:\ i iPdbirlı·r: :ıııc lk ' ideallerini bir an evvel 
ı :)iıııerıdifer) \'P ı Yollar) 1 Reis: :\1emleket Hasta- tahakkuk ettirmelerini 
ilt- lıakiki \·e riıııiııi 'en_:. n l'S i Başhekimi Halil candan dileı· ve cer. i-
Lilir. Hayrı. yet mensuplarına da. 

I~ .. \tatlirk İdare heyeti azası: Ka- hayırlı muvaHakıyct-

Gibi hakikatlere isti
ııa d l'tuıi:;tir. ı\:-il nıili f'

timiı. \'C: oııa <layanan 
Cunıhııı iYl't. lıiikfııııetiıııiz 
hu i ıı:ııı. \ 't; iman iledir ki; ! 

çak istihbarat aıni ri Ya- 1 ler temenni ederiz. 

Müzir Hayvanlarla Müca~ele 
Şelıri ııı iz Zir:-! at Bu ~i)' z<ırfın<l~1 

dairesinde n aldığı - C izre havaiisindeki 
nıız bir h~1bere gö köylerde yapılan sü
re : ~1üzi r hav va n- rek a vmda U:3, r.1 id
i • rla ınücade le için yat köylerinde ı.ıo, 
lüzıı·ıı gden t<:dbir- Sa\'urd;) 4 ;) , Gtr- ' 
le re ~i ındiden t .:- ves- cüşte 20, ki ce11rn rı 

'l'iirk Ciz par:ı~ı, üz kafa
~ ı \ 't• üz kazma ı ile se
ııed f' ~00 kilomr:1 re cle
ıııiıyolu yapmış ve yurdu 
:1000 kiloıııetrdik yt•ni ha.t
farl:ı kaplamı~. Kayse riyi~ 

f:.i "·aı::ı geı;ıııi:;; bu gün Er
zincaııı a~ını~tır. Yarııı da 
Erıuruma k:ı ,· u:;ıacı.ıktır. 

Xe mutlu Tiiı kiim eli. 
ycu e ! 

1 

sül cdilnıi-:;tir. Bu , :rns Do:1ıuz itltıf edi l
cü n ıl eden olnıak üz . nıistir· . 
re Viltı vet hütcesin- 1 ! 
1 - 1 . . . ~~~····~··~· <. en :3 n nıa 'ı p tayın f O Ü f 

ingiliz N azıria
rının nutukları 

Ankara ~1 Rad~ c: 
Dün İno-i)iz l:3c1s,·e-b • 

kıli Ceınberlaviu c\-, . 
va ıı1 kel 111a ra~ınd<.J, 
Hariciye Nazırı Lort 
Halifaks ta lortb r 
k:-ı ına ra SlL1da birer 
nutuk söylcn1işkr
dir. 

Her iki Nazır da 
nutuklarında Al -
nıanvava şiddetle 

~ " 
hücunı etnıislerd ıı'. . 

23 Nisan 1 
cdiln1is ve alaluıdar f BU G NK t! . . ·-------ıııennırlara icn p e. t P O S T A LA R f .................... 
elen ınunlccc yerı-

lerek köylere gön
21 / B / H39 Salı 

dcri lnı İştir. Bucrün o-elecck 
b b 

cüs, Savur, ı :ı te 
Divarbnkır, Anka-., . 
rB, lstanbul ve A-

1 

~ocut bayramının : 
llK Günü~ür. 

Tren postası yok- na<lol u posta la rı ,e;~ .. 
netİctsİnİn ancak 

Bunun sen 1ercli 

b.:11 i ve siya::ıı, mali bir hayli ·----------'·on gu ı ~ onra 
wenfaatlerinin çarpı~wa- ı okı en k tır· 

tur. Saat 11 de Nu- lecek, saat 11. d.:: 
s ;i ybin, ı:~ te Cizre, Ekispres Tren pos~ 

I· . . 
· I<lıJ, ,\lidyat, Ger: t taları gidecektir. 
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Sayfa :~ 

Cümhuriyet devrinde 
Posta, Telgraf, Telef on ve Rad
yonun mazhar olduğu inkişaf 

~ayı 1174 

··ı ı 
' . .,.9 • 

~~ .. C>~4>~ .. l l 
1 

günlük 

P. T. T. mellenh·ptin 
~·ıı ıniilın• ııı \ 'l' tabiİ Lıir 

\'l' Ciimhııriyettr.n cv,·cl 

y:t!mz 13 batta po:-wlar 
otomobille nakkd.ilirkcn 

Tür~iye ra y ~if üzy n st 1 rı ! 
1 • 

1 
.. k. 1 \ , -PIVASA-

ıht;va. ı l .... \ '· l ı o ı 11~11 h,dde ~:l . 

taıınt idare::.l zamaıımda . 
di~ı·r lıiit\iıı i::\Pr µ-!hi 
1'· T. T. vı· de J:"ı \'Ik ul
üu~u eheı~ıınh·pt ~·erilmc
nıi\ti. Bu te;kii:lt ~iiın
hııriyet. Türkivesiııe iiyle 
ı. . . 
•.ır ~eki\ı.le dcnedilıııiş-

~ır ki biitiiıı tc::batı pek 
1ııtiılai bir vazivcttc lıu

lıııımukt:t '<! bi;ıaı>ualevlı 
İH!r sun:ı le lii~aha iıui~:<ll; 
gibterıi·ı•kte idi. Ciimhn
riypt iıl:ut>sitıiıı hl'r sa lıa
d:t yaptı!.!'ı yeııiliklPr 'c 
hl:1hat ıueyaıımda lrn tc
Şekkiil Je ı•Hndf'n ırfüıe . ~ ~ 

inki~af ve tt~rakkivt> maz 
lıar olınu~ ve 15 ·..-cıırlik 
Ciiıııhuriy.tıt iıbresiııde 
halkın ~ütün i\ıtiyat;ları
na <'evap vcrebill'eek lıir 
hale gelıui*tir. 

bugiin 167 po~t~1 hattm

da nakliyilt otomobiıl ,rle 
y:ıpılnıak ta buluıımu:-.t ur. . . 
:);ı)tanat dL'' ri küylimiin 

ur ıye raayosu i~nKara radyosu 
Uzun Dnl~,!l 

Kısa Dalf!a : 

tü;rn m. 
lU.14 ııı. 

~~!.";"O m. 

18:~ KC':::. / 1~0 K\'V. 

l:llD5 Kc~./~O Kvv~ 
H-hl3 K t.'.ı-:. / ~O K n·. 

Bu günkü proğram 
18,30 l'roğr.uıı 

18.3i> ~Iüzik, Da ıı::-> 
1 H,00 Konıı~ııl:l 'fiirkiyt· 

:2 t.Oll Konıı:;-m<l 
~ 1, 1 ~ E~!ı:ıuı. 

k;: ııı lıi~·o- rı 11 kut 
fiy::t 

t<ı \n ilat 
bor~ası 

po::'ta;:-;1 
ı ı H. l:> Tıirk ıııil;.igi 

postall:rn btifade::.iııi lıt<; 

mı1.arı dikkatP alm:rnıı::: 

oldufrn lı:tlde Ciiınlıuriyl't 

po~tal'ılı~ı lıu nokta üze. 
riııılı; ıle rlıeııııni~'Ct lı' cln
rarak köylülP.r ııaınııı:ı 

gı·leıı ınd,tuplarııı ::-ahip
lerine ~:ıliınen ,.,, ınu•ıta

ı:1nW n ula:;tırılınasrnı ~ P
mi ncn po. t:1 nıerkezlı•ı in
df' mecmuu ~ 1-)7 l :Hkde 
çıkan küy kutuları di
cncla. getirıni=: 'e posta 
giit.ergfthında uuluııa11 kiiy
lere ait nıiir:.ı::-. clfıt da ıloğ"
ruJaıı dog-rtıya posta ::;ü
rilcült>rİ ,·ası t<t:;;ile köylt> · 

:21.::!~> ::\l':;-.di plaklar 
:.!:!.:30 j!H7ik Pylenccli 

pl:.ıklar 

re ~ünderilmekte l>ulun
nıu~tur. ~laaııı:ıfih adli 

• 
tebliğatıu po~ta iuan~:,i 

~o.un ,\j;rn::;. ıııC'tt-oroloji 
halwrleı i. Ziraat uor~:t:::ıl 

fiyat 
20. l:l 'l'iiık mfü.i~i 
~1 :00 ~rl·ınkkl·t Saat a-

yarı 

Çocuıc 

~8,IJ(/ C:ızband 

~i).45,~4 $on ajans ha
brrleri \'C yarınki prog
ram. 

Y~nl Neşrly;at. 

Bui!da~- 2 75 
Arpa 2 40 
_üı~Bir çm·al) 620 _ _ 
Darı 2 50 -
~ohut 5 50 -- - -
)lcrcimek 2 75 - --
_Pirinç ·)~ ......... -- --
Sade Ya~ 86 
Tere Yai!-ı -- -- --

- · . -- --
ZPnin va::rı 70 
Yl~I~-- 44 --
Ul:'ri --- -40 -

-----
Badem 18 
llitd~ - -90 --
Ceviı. --ıs -
-Cl'\' İZ içi __ 50 ı= 
jf ablep 80 
~fozi - 19 --
Ke::-rne $eker 35 -
T~eke_r __ 3ı -
Kahve 118 --
~alnm 42 --

l;~i\' ~- 350 - ----· - ___ , __ --8altanat <lC\'I inde pos

talar sırtla \'C b:; \'\'an

larla nakledilir ve ek:::-er 
ıııahallcr ara~ında a.uc:ık 
h:ıfıaıla bir ,·ev.t azaıııi 
iki ırnstıl alınıp .verilirken 'ı 
lıugiiu bir (:ok yt'rlerıle 
ııo~talar otuınobillnle ıı:ık- ı 
lt.'llilme!,te olduğu gibi 
Po~ta ~'.!ferlcriııiıı aıletk-

\'a::ııtasile y;ıpılma::ıı hak
kında oluµ yakırnln. tat
bik me,•kiiıır· girel'l'k u\:l n 

Cocuk Esiro·enıe 1 
3 h 1 

Kuruıı1u Genel ~\er-\ 
kezi ta r~ı fıııd, o çı

karı\ n1n kt :\ ol ~1 n 
((:ocuk) ~ıdlı der~1-
nin (1~9) Sny1•')1 çık
n11::'ur. Yu rt vavru
lc:ı; ın 111 s~ı("rl ı i{, sos- j 

1\. uru üıü~ı..!2_ 
~ • t <1 r f V c k <l 1 l' t i - Pek rn eı ı ~ 

n i !I h: ı f t. ılık olarak l iıııl•ı:•a ı ___ -.-;-_ı •5•0lllİI• .. 
kanunun tntbikatıruı. Lın.::

J,ıııdıktmı sonra köylüle
rimiz postadan ılaha ~ii-
111ııllü bir Ş(·kilıll' i~tifade 

etın··~c ba:;-lıyal'.tklardır. ı 

~alt:rnat ıleniııdc po;:;

ta işleri yukarıda yazıl-

ıi de ihtiyaca güm tel. 

Yit oluıı:trak evvelce aıı · 
ı · :ık h:ıft:ııla IJir pu.;;ta ala-
l 

·ı 
1 

ı · ılı!!ı -:;Pkihle mühmel bir 
n ı·ıı yerlere Jı:ıfta( a Jlf • · 
kac: p~sta yapılıııı:-: v<' hu ı ,·:ı1i) f•ttr· lnılıındnğ:n gibi 
sun·tlo halkııı po"t:ıd:uı tPIJ!rnf i::-leri dı· ayni h •ı l -

<l" idi. ~[t'ı"tnr ık 1-ı' ın°01-
<l7.a111i ~uı ette bfifade et- •

1 

... • , 
kkc•tlt·r'1erı • ın fı nazar 

ıııeleri tcıııin oluuııııı~tur. ' 
B~ıııd:~n nı:ı:ıda Ctimhu
riyct dcniııılf> m ·ıııleke
ketin ıııııhtelif yerlcriude 
bir ~ok P. T. T. nıerk(·ı.· 
leri a~ılını~, bir c:ok mer
kezlerde mahalli ihtiycıl'a 
göre bir t:tkıuı po5t:.ı mu
:tnwl<'ll'fi yapılmaya ba~
larııııı~, halkın ve e<·ııebi 
tıı rist lı!rin seya h:ı t haliıı
<le bil<· po~taclau i::tifade 
<•ılelıilmelerini teıııiıı cn ~i
ıneııdiifer ist:ısyonlarıııd:ı 
\'l' hatta vapur 'c trcrı- 1 
lPrllc dahi mektup ve tcl
~ral' btlıulü muaındekri \ 
ihdas olunmu:::;tur. ı 

koın~u l'. '1'. T. İll;ırcle
rinıle bile te]graflar :-:eri 
makinelerle alınıu ,.l'ri· 
lirken nwmleketiı11izLle en 
ip~ai tP\graf makinesi 
olnıı ~ıor=- kullanılmakta 

\ (• trJgr:ı f :-:t•lH•kl'~l İ!=C 

kırık dckiik ,,e gayı i rıııi

trc:ıııi~ malzeııı~ll·rctcm 1 e
rPkkiip Ptıııi-. lıulunnıak

t::ı iui. '""iimhuriYflin te-

l r::;~ü~iinllen sonr:{ tel:rrnf 
i~lerimiıin ı:--lfllıma tla elıem-

. 

rniyetle :ılftka güsterilerek 
~Plırke yc11i ıııakiııeleı in 
i~timalirıe ~alilı lıir vaz:
yet · ~okulınu~ \'!: P. T. T. 
ıııerkcılerinin bir ı:uğu si-

.Mcsc\:1 : S.'1ltanat dev
rinde bütün Türkive da
hilindeki posta \'\j .telgraf 
uıerkı>z ve ı-:uueh!ı i GSS 
aılctteıı ilw.r~t ik<'n bugün ı 
1~2D :.ulcde lı:ıli ı;· oluıu:; b •• 

nıcııs Iliik, Tt:'lceuımpri

nıör ve telcpriııtcr gilii 
seri ve t:ıb i makinPlcrle 
teçhiz cdilmi,tir. ;cumhu-
riyet de\'firıdc mevcut 

telgraf lıatlarına ilave 

çıkarın:ığ.1 dcvaın 

etti~İ (İlk ()ğreliın) 
g-:1zett:"sinin (3) 11cü \ 
nüshası <.hı ~lntba-

...., 
YA\ r ü\l üre! dut Ulll-

1 ı ı ı 111 l n . ~ i ~· · ~ f ı n q 

hizı 1et eden hn kiy
·11"- 'I. c• ···<TiYİ C''C"' ·-ı .. \,_ l l ~· "' " v , ... l'\.. 

1.-.r:ı. coculdu ana 
Vf b t!; d.\ra ta\'~İv 1 

edı. r z. 

' . . 
arnıza ~eırnışt ır. 

~luallimlerle tn-
1 ·btlt!rin1iz icin fa v
d« lı Ya'lıl rl.1 ~u~-~ 
J -" '1 . ~ Ü l r l \ 1 ) 11 0' l-1 
....... .... _ .... .J •' ... , , ...... 

zel gaz teyi oku 
vucul:1 nnııza har~
retle tc vsİ\'C ede-. 
rız. 

-----·~~~--~-------- ----------------------
~'.'. ~1.~11 :ııı ı'. ~.'.1;;,':~0 ,~ '.'.~ ;~ ~:: ına r din Vakıfla ı 
·ıu~nı kilıınıetre tulUııua Oirektörlüğün~en 
bulunmaktadır. 1 

C'Hnıhuı iyrt iuarP$İ tl·l· ı 
E tel!!taf kısmınd:ı \JU İ:" 
lfth:ıt1 yapmakla lıer:ılıer 
me11ıh·ke:iıı t<-lsiıd1•11 de 
İStifade~İlll uü=:-tilll'l'Ck İ:-;
tanunJda ''C .\ıık:tnıda 
alıcı \'l' \'erki tel~iı i~t:ı~
yoıılan viicudn ı·t,tirnıi~ • ı-ı 

Ye bu ~ayPdı: tıı(•nılekt'-
timiziıı muhtelif nwıııle
kPtlerle durrrul':t telsizle 

'"' muhabere cdl•lıiluH~:sini te-

nıin ttmi:;tir. 
= Sonu V'.lr-

sm·uı· otelinde vak1f. 
lar idaresi ynpılacak 
olan 15 ,.e 1 ö numat alı 
odulal'ln 10-t hı·a bedel
le tamiri mıınakasaye 

konulrnu~tur. İhale gü
nü Hl maıt 9:m Cuma 
giinüdür. Taliplerin ilHL· 

le gününde lıükftmette
ki Vtıkıflar idaresine 
gelmeleri ilan olunur. 

13/17/21/25 

Mardin Vilayet 
. Daimi Encümenin~en 

İlkokullara 150 
talede sırasiyle 30 
::-iyah yazı tahtası 

aded 
aded 
açık 

eksiltme suretiyle muna

kasaya çıkarılmıştır. 

İhale 4/4/939 Sah 
~iiııü saat 14 de Daimi 
E.ı ı cünıende ya pılaca.ktır. 

~ıu,·akkat teminat mik

tarı, 119 lira ~5 kuruştur. 

hteyenler fenni ve U
nıuıııi şartnameyi Encil

nıeııdl' görebilirler. 

Taliph'rİn ihale saa
tırnlan l.ıir saat evveline 
kadar muvakkat teminat

lariyle birlikte Encümene 
müracaatları ilan olunur. 

1-4 

-



JDAREHANESİ JVIARDIN'DE Umumi Neşriyat ve Y ;o.z;ı işleri 
Eald Hlllke?i Rtnaai IIusmsi Dairi! 

T elğraf Adreal 

Marrlin<ie "Ulus Sesi.. 
------·~--------· 

Var 
Bu yar 
yük bir 
cudur. 

Bir varmis 
!ı .. 
J ~ Y0İ{!LL}l1' S$, 

:.> ' 

Evvel zamaı1 icinde 
.:> 

ÇOI{ GfJl~t rr~ .. " i~ V ~ 
• 

KliAB~D~I 

Satlık için İçi eok giizel 1-li iaye ve 
Masallarla daJu bu l{i ihı her .. coeu aa tavsiye eder:·i~. . 

Tür I-Iava Kurun1u 
27 cı . - T [ Pt Ti P 

Büyük Piyangosu 
ô ncii Keşide = 11 Nis·u1 / 03ü dedir 

Büyük İkramiye: 50. QQQ Liradır ... 
Bunılnn lı:ışk:ı: t;j.000. 1~.oco, 10.000 liralık 

ikrami.vl'l,,rlt! (:!O.OO(J \'f• 10.000) liralık iki adet rııii 
kftf:ıt vardır ... 

Yt·ni tt-rtipten lıir bilet nl;ırak işt ir:ik Ptııı<·yi ih· 
mal etmcyiui.:. ~iı ıl<· piyanguıınıı met:ut \'I" bahti-1 yarları a •·amıa ginııi~ olursıı nuı ... 

~D 

= 
~ 

"' -~ '-t-4 
<\) 

C/Jtı 
<l) 

> 
e 

::,.'j -:o 
ro 

-PJ 
-+-' ,__. 

= >-ı 
'C""' 

~ 
~ 

-ıcm ..-t 

l'1 
~ 

~ 

' ~ 
~ 
~ 
~ 

C!) 
~ 

C\j 
~ 
C\.1 

~ 
Cd = ,,.-ı 

er; 
c~ 
~ 

< 

Dir:?ktörü 

Dasıldıiı yer: (ULUS SESI) fü·::sımc,.·i 

Türk evıllın şe
refli ananesi l·iler
dir. 

1 v:1 n bir ev. Cocu k-. ~ 

K~ va noz. kava
noz receJJeri. sise . . . 
ş ; ş ~ şurupları ol ıı1:'1- 1 

suz bir Yu\·a k:ıd ~tr 

t~dsızdır. 

f~u ~~üzel ar·~ ne 
11uzı vasata iı111 . - . 

.. lli,, 
,,ı 

"'' .. 
t~ 
.li~ 

Cı•&tJ:\ ~ :i ~:l!tilCt..D \lll'!Oll Q :t 18'._. ,. 
WBG•O o ~ ~DBD~~•DJ~~-g~~~~· 

MA 
~
-p 

'i-.· 
..e·~ 

1 " 

" '1 rr.f 
"~ 

~©\~um~vö ~ 
.. ~ 

Doğu illerinin en moOern ~ir 8 A S l ıW EV 1 O 1 R i 
CSiiW!tCAi• • &.wr.a:i X Hill;m ti; 

~ H _r ncYİ J)eftcr, (:ek. Bo- Yeni ~,!etiirhiğ imiz IX!." 
İ ~lt:ızi ve kübik 'it~ 

no. ~tıkbuz. Ktığıt haşlık- harn~rle çok şık IK~ 
ları, lCnrtvizit. Davetiye. :-eçete kagıları \.ı!~ 
Duvar afişleri, Sinen1a ve basılır. (~ 
l~iv:1 tro bi !etleri cok <rüzel ~liicellithanemi?, vardır. • • l°"I 

bir şekilde b .1s•br ve kı~a Her lı<)?da kitab, ıiPfter 
\(' sair lıiitiiıı :;.eyler <;ok 
:;.ık ,·e bl'~•'ııileeek şekil

de' tt•dicl PdiJir. 

bir 11'1üddet içinde teslirn 
edilir. 

<:j·~ 

1: 
~~ 
1: 

VPril'.•cek ~ipa~~~l.~·r'.. ~öderilerr·~~ .. rıarnı.~ . .ı.r .. ~::ırciinrlt' ( Glu~ :::;ı ~i ~· 
Baı-ıınen J lıl:m· rnııclurlu!!u nauıına ;:orHit-nıır.t-wıır. '{i~~ 

Dışarıdan gönderilecek siparış ntimunelerinin ok'rnaklı biı· J. 
rsuettP. vazılrnasını sayın mü~terilerimiz.den dileriz. ~ı.., 

~~J ~ . 
C.g . 

S!i!•.~····~~~~. 


