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Sahibi ve Başmuharrir 
SİRET llAYAR 

\iemleke• me •ı · . • na. ıne aıd yazılara 
n'iaianınız n~ıkm 

... 

Casılınayarı y:ızııar ~eri 
veriirne7. . -== _ Sİ Y A' SAL G Ü N-DE L i K 

-

Cuın~uriyetin Oemiryol Politi~ası !fransa cuınhurreisi 
V E l . . 'tt' 

örülen demirağ arımızm anmaya gı 1 
Ankara 21 l~adyo: 

bir plançosu Fransız Cu ı11hurre-

Ynptığı n11z Şü n~eor.i üi~der; [~til 
H vahdet], ~\illi ınüdafiıa ve n-1illi 
i:;tikltıl zaruretinin gün tehirini 
kn bul et111 iyen ic~'\ bıdıda r. 

ı\çılnuı. Hirenintle 
- 30 Ağu6iös/ 1930 

İsmet İnönü 

Türkiye Büyük Mil-

1 

« ~1addi \'e nıa neyiı> 
let Mccli8i L020 nlında b" .. Jl . l 
mı·ıı · ·ı · ı · · 11 w utuo teuJırer«an · 

ı H areyı e ıne a l ıgı 
cak» şin1endüfer ve 
(<yolkır» ile hakiki 

zaıııaıı memleket sınırları 
içınıle bulunduğu O.emir 
Yoll:ırırı uzutı luğ"u (413S) 
kilouıctredl'R ilJaret iui. veri ınini ven:bilir. 

ısi ve refikası bu 
s a bah sa at 8,1 5 te 

berHberinde H~ıri
ciyc N lzırı Bonne 
olduğu halde Lon ~ 
dray rnüteveccihen 
ha re ket etnıiştir. 

• 1 

Sayı 1175 

22 Mart1939 
Ç·1rşan1ba 1 

Sayısı 100 Paradır. 

•• •• z r gunu 
g ~'1rilecek 

Ank ;ır!l Z2 Radyo: ı 

Yni·tıun lı ~ r t::ır"- 8 l\J 8' k .,. • 
fı 1 ıda ikinci n ıünte- 1 u 08( aşve ı ının 
hih seç,i n ıi ikn1al ı~ t IJ edi!diğ"i nd~n 2:ı Mnrt ffi8 UU8 8 eyanatı 
Paz •r g ü nü nıebus 
seci111ine b:~ slannıe:.-. . 
sı ve aynı günde 
ilnnal e<liln1esi vihl · 
yetlere bildirilnıiş-
tir. 

Ankara 21 Radyo: 
Blğar Başvekili Kö
sei vanof bu sabah 
1stanbu \da Bu1ğar 
kilisesini ziyaret et-

Sonu 2 inci sayfede-

Ve imparatoıluk devrinin 
<lemir~·ol politikasmın ka-

rakteristik vasfı milli ol- .. Vt>cizesile <;Ok··· ~umu.ı- 1 Sı' laA h a' tına çagv rıl anlar Romanya ın:.ıvısı ,.e milli ihtiynçlar- i 
w .. w hı olarak tPlıaruz dtır- ı 

K. f\tatürk 

dan doı"rınayısı !ıli. 1 d "' • mişlcrdi. Bu prensiplerle h d k d • ı • 1 

Cıımhuriy t> t de\'fiuıiz- k poulrrut11.1k~:~;ırııtıııl a1C1,udınelıııuıi.'r·ı·:~~oe'. 1 Ü Ü una sev e } ıyorJar 
<le clcıııiryol politikasmın -
karakteristik Y:t~ fı ise mil- tin li1 srmclik icrant dev- An k:ı r:ı ;21 l~ad vo: 
li ihtiya<;lanlau . doğmuş resinde ördli~ü dı-'ıııi raj!:- H , ' ' . . l3 "1· ra 1 Karo 1 
L l ı ) llztlnl ... "n-- ı . · l \ cl :S , ! J H 1Sl Ut cl -
ulunma :-: ı , e tcın:ıaıen :ırıı . u~u .. -•. 1' ·' .1'1- ~ J • ~ • 1 • • 

nıilli oluınsıdır. 1 lnmetreyı lınlnrn~tur. 1 ru- , pe~ te .. < n b ı luı n yor: 
par:ıturltığım : mfü.•ait ara-ı Asked t11 :.ı kan1la r 

Bu milli ilıtiv:ı. çl:ırın 1 zide 'e uzun irı~aat ılev- t i · · l · ı· b · • . A... C( rıcı Jtr se er er-
hetldleri is P: rel rınJe :5l'l1C\'l aıı<'ak GO . 

Yurdun baymdırlı~ı kilometrı•lik de ırıiryul yap- lık y ::ı p na ktadır. 
Ulusun birliğ i tırnıı ş olama::;ma muka-
~lilli ikti sadın inkh;nfı uil j ( 'uırıhuriyct hükfıme-
Jlalkın huzur ,.e refa- tiııin y<-ıpmış bulundu~u 

hı gibi kalkmnıa ('~a s vt\ demiryollarııı senelere isa

Prensipleri olnıuı;tur. bet eden uzunluğu :?00 
kilometreden a~arrı düs· . .:;, . 
ıııeıni~tir. Bu kalkınma. hedefleri 

de (milli ınfülafaa ı, (mil· 
li i ·tiklill ) ülkülerine da- Bayrn<lırlık işl erinde 
Yanmı :;-hr . Bu hakik:.ı.tı 1 Cumhuriyet hükO.nıeti ; 
ebedi ~cf ; Cumhuriyet y:ıuancı ~erınaye gözet.
lıüküınet.inin k:ılkmma po- l~meıniş: tle\'lctin hazine-
letikasın:ı esm; olan: sine \ 'C milletin enerji 

ll\' ' I · · · k:ı ~'nakl:ırına gu··vcnmı· s-
ll ıı etuıı tzuı nıc- · · 

deniyet yolunda in- tir. 

kişafı için bütün TiirkiyeBiiyük Millet 
ha yn t şubelerinde .Meclisin·n ucmiryol in~ a.-

d üşü ndüŞün1ü z - Sonu 2 nci sayfada-

S ·ferberlik 28 ~'\ a rt
ta i k :n :d edilecek
tir. Sila h altına çağ
rıl a nlar Roına nva 

ol 

hududuna seyke<lil-
n1ekted i r . 

G~rnizonla r henüz 
seferi bir vaziyete 
sokuhııanııstır· "'Bu-

') 

da resn1i n1a kan1· 
ların şuurlu bir te 
ca \1 Üz fikrini v er 
nıenıekten ileri gel · 
mektedir· 

• 
lngiliz sefirini kabul etti 
Anl~anı 21 Radyo: 1 rr. nyasına girmek

Roınanya kralı Ka- ten inıtina etnıek 
rol ~ün öğleden ~on- surctile sulhperver
ra lngiliz. c~çisini liğini ispat etn1iş-
ka bul etnı ıştır. tir. 

Ankara 21 Rndyo: 
Roıı ıanya tehditkar 
n1nhiyette her türlü 
jestten tevakki et-
nıi ştir. 

Ankara 21 Radyo -
Romanya - Almanya 
arasında ~arın imzala
nacak olan ticaret an
Jaşm asmda ticaret mü
badelelerinde hafif bir 

Siv'ısi nullıfelk· re fazlalık vardır. Petrol-· 
.. ., ._ · lerdeki Alman talepleri 

gore, Roınn nyn ken 1 bir şey değildir. Ro-
disi~c verilen ara zi l ~anya A.lma~ t~klifle
dahıl olnıak üzre rınden bır. kı_smını ka-

l
, l l k bul etmemıştır. 
~arpat ara tı o - • 



Cum~uriyetin Demiryol Politihsı 
VE 

örülen demirağlarımızın 
bir plançosu 

(B·ı~ tar:ıfı 1 nci sayfada) 

atı i~·in ilk ynptığı kanım 

499 nuıııaralı kanunuur. 

23/Mart/9:? 4 tarihli olan 

hu k:ınuu, (S:ıüsun-Sıva::) 
(Ankara-:ırusaküy) hatla

rının 5 senede yapılıp lıi
tirilıııc:si kaytliie ü5000000 
lira tesisat k~.ıbul etmi~

tir. EV\·elcc (.\ııkak:ı -
Sıva~) Jemiryoluııun {.3am
sun-Sl\·as) hattile telftki 
noktasııım 0Iu:;:ıküy1 ol
ması uıütalt:'a edilıni:;: iken 
uil:ıhcre K.ayseıidcn !!'11-

çirilme::>i ve her iki hat
tın (Kalm) i stasyonımcla J 

telaki rtnıcsi lıir c;ok ba
kıınl:ırdan daha faiueli 
görülmüş ve inşaata lıu 

istikamette ucvacıı c<.lil
mi~tir. 

Burulan so:ıra ta::;dik 
f><lilmiş olan muhtelif ka
nunlarla Diyarbakır 1 rak 
ve İran hatlarının yapıl

maları kabul YC ta~dik 

edil ııı h;-ti r. 

Bu kanunların vcrui~i 

sc·lihiy<'tle Cımıhuriyet 

nafia~mın 20/ 10/0;38 ta 
rihirıe kadar ua~ardıi!:ı ıııil- 1 

Ji dı1nıiryollarnuız toptan 
~~Yi5+~ 15 kilometn·yc 
baliğ' olmuştur. 

Cumhuriyet nafi:uııız; 

milli demiryollarımızııı in
ı;:aat faaliyc·tirıe tlin:ıııı ik. 

Lir hız veren·k seııl'de 

200 kilonıt•trelik lıir ıl e

nıiryolıı ~·:ı pııı:lk ,.e i~l··· 1 

ınck iıııktuılannı yarntır

ken di~er t:ıraftan da bir 
<;ok hatları ı-atın alarak 
devlete rıı:ıl <'tnH·k po:e
tikasırıı h::ş:u ıııı~ı ır. 

Devlet deıııiı yollar:ıı•t 
katılaıı u ıı hatlar m 117.un
luı:u Ccııı'tııı H3G+3ıH 
kilometre ve mu:ıht·t.le ve
:-:air snretlf•rlc de Ceııı·an 
ü0~+8Su kUomt>trcdir. 

Cumhuriyl'tin 15 inei 
y ılın<la dav Jette işletilen 

demi rynllarıuıızın uzu rılıı
ö·u C7 J8+50G kilouıctrevi n , 

ve yine IJu tarihte top. 
raklarıırıız üzeriode i~letil

mektc bulunan bütün de
nıiryolların uzunlu~u da 

\7153) kiloınctrey ! ~~lmu~-

tur. 
Bmılardan ha:;-ka Er

zirıc:ındaıı Erzurunıa <loğ:

ru ~ 13 kiloıııe;tre uzunluk 
üzerinde hızlı bir deıııir

yol inşant faaliyeti lrnlun
tlıığ"ıı gil>i Diyarbakırdan 

ba~layarak Irak ,.e İran 
hudutlarımıza doğru iler
lemekte lıulun:ın demir
yolların 131 kilometresi 
iizcriııdc .le mühim inşaat 
\'e aıneliy:ıt yapılmakta

dır. 

Cuınlıııı iyl't halk p:ııtbi 
ve hiikfııııetin ülkü Lalin· 
ele takip vt! t:.ıtl.ıik ede
rrp}di:"fi lııı bii\•iik c1cmir-
~ o . 

yul polctika~ı :::ı_;c:::.ıuJe. 

Bn g-an dPnıiryollar 

Knradcniı.dn S:ıımmn \'e 
Filyo=--a ve Akclenizıda 

~1Nsiu liııı:uııııa ııl: ~tınl

ıııı...; \'e hu ~ureılı• .\kdc-• 
11fa \'e l\:ar:!ıleııiı.(· lıir kac; 
kolu:ıu l>aÇdaıııııı:;-tir. 

Uörüliiyorki iııı p:ıra

torlu k <le \'rinin ı:f;;;ı ıwl e
rine k:m~mı~ bir hayal, 
Cuıııhuriyt>tin y~ıpıe.ı, ya
ratıcı feyizli eliııdı· Türk 
uıu~ırnu gıırml:ırıdır:ın bir 
hakikat olııııı~ı nr. 

I>ün Yalı~ilı:rnda Kızı

lırmak kıyılarında ba~:ı

ret dü.liikleri <;ahı n Cum
huriyet lokomotifleri bu 
<diıı Erzinc:m garıııcla ze-r. 
fer tlii<liiklr:ri ~ alıyor. 

Yann Erzııruın<la, D:ı

lıa sorırarl:ı Irak vf! İran, 
iki koıııı;:u \'f! dost nı ernk
kctlı•rlr; lıiti~ik s1111rhırı

rn1Zd:t nıilll valı<let ve mil
li istiklalimi:l.in yeııi lıir 

zaferini dalı;~ cihann il:'.ln 
eLh•('ektir. ('ürıki: Türk 
inkil!Hn dinlcnınf'ycn bir 
ir:Hle, zalıt edilııı eyen lıir 
h~\' l; C:tıı, vct isihneYen: lıir . . ~ ' . 
ilür:ıttir. 

Roma~a Hayret mi 1 
Ronıa 21 Rndvo -., 

Çekoslovakya emri 
vakiden sonra Pa
ris ve Londranın 
aldığı tedbirler Ro
mada hayretle kar
şılanmıştır. 

EM! f e=rx szamz 

ŞEHiR Ve 
İLCE .. 

il .t IJ E .'t IJ E il I 

Yalancı Şah'tlerle 
mücadele 

Şehrin ıi z Adliye ı Jancılıkbrı d-aha baş 
dain:ısindcn öğren- 1 l anğıçta anhışıl~n 
diğ·iınıze göre: :un- bu gibi karrıkter
rn ~nin huzur ve r::1- sizleri tevkif edip 
h a tını selbederek suç haklarında kanuni 

işleyenler ha kkındcı ınuanıelesi yn pıl -
ynpıln1akta olan du- nr.k üzere Cunıhu
rusnı:ı in rda bazı c~- vizet ,i üddei U nnı-

~ J 

hillerin göya bu suç- nıiliğirnize vernıek-
luları kanunun p~~n- tedir. 13u cünıle<lcn 
çesinden kurtarıııak olarak şu bir k~ç 
için şahitlik ettık- gün zarfında bu ka
leri görülnıüştür. bil y;ılancıl:ırdan 15 
Şd1riıniz Ağır ce- 'ı k.işi tevkif cdilnıiş

z"1 nıahken"!csi ya- tır. 

Çekoslovakya Reisi
cümhurunu tehdit eimiş 

Ankara 21 l~adyo: 1 

Avan1 ka ınara~ııı<la 
bi r 11utuk sövleven ,, ., 

İngiliz B.ışvekili B. I ' ""':-..ı•J~"'·" 
Cenıberla' ııı dei11:ş-

" , 1 

tiı ki: 

( H itler, Çckuslo-
va k Cun1h urı eisi 
H ·1havt tc sliın ol . 
ı 11 · ı !, i ç 111 t eh d i t <' t -

111iş ve rcd cevcıbı 
v~ri idi o·i t<ı kti r<le 

t") 

ınüth ;s bir hn va 1 
~ 

bomb::,rdunıanı ya
pılnıası için derhal 
en1İr vereceği söyle
nıiştİr· J 

Lort Helifaksta 
şunlaı ı süyleıniştir: 

Hiller tarafindan 

İngiliz Buşveldli 

Çem lıcrlayin 

Berline ça<rn)an Re 
h 

isicunıhur Hahay, 

daha volda iken Al-
J 

ınan kıtalnrının iki 
Çekoslovak şehrini 

~~~~~~~----_..,,. 

li Radyo Ha~erle~ 
Bulğar Basvekilini~ 
matDuata Deyanatı 

nıiş, Pnrnpahıs't~ı 
'f ürk nıatbuat n li; 
rnessillerine be' w· ., 

nntta bulunnıus ,·c 
park oteli ndc y~nıel~ 
,~ e nı isti r. ., . 

Köseivnnof hc,·:ı· 

na tın<lc1 <lenıisti. ki: 
~ 

"Ankarııdaki göriif 
melerimizin mevzuunıı 
dostluk ve samimiyet 
teşkil etmiştir. Gere~ 
memleketime ve ge:eJ; 
şahsıma tahsis edileil 
makalelerden dol aYl 
Türk matbuatına tc· 
şek:{ür ederim. Anl\3.; 
rada, hlikfımetiniz er; 
kanı ile yaptığım te· 
maslar Balkan devlet
leri için sevinçli ve ce· 
saret Yerkidir.,, 

Suriyede 
Şamda şiddetli !ı iı 
çaipışma oldu 
Ronıa 21 Radyo -

Sanıda nıilliyetçiJeı· 
hüku111eı çiler ::ıra
sında şiddetli bir \' 
ç ı rpışn1a olı 11 u~tur. 
3u ö!ü, 50 Vctra h v:1r .. ., . 
dır. 

işğ:1 I etnıeleri çok 
nıH nida rdır. 

Çek n:.zı:-Jarı Bit
lerin şiddetli tel'}(! i
di ka ı sısınc.la ve bir' . 
hava boinbardınıa -
nının yapacağı fe· 
caa tı düşünerek tes ... 
linı olnıağa nıecbur 
olmuslardır. . 

Bu gün, Alman
va nı n her koınsusu . . 
vnnrıtndan en1in de-., 

<rildir· 
~ .. 
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Sal!fa 3 ~l"M Seıi) !ayı 1175 

Cümhuriyet devrinde r·--···--·· ··-·····-··ı 
Posta, Telgraf, Telefon ve Rad- 'l--~-~P. ... Y_~ günlük 
yonun mazhar olduğu inkişaf 
Tclef onJan di~r.r meın

lekctkr 1 H uncu a~ırda 
iı:;tifad,~yc ba~ladıkları hal

de ıııcrııiekf'tc her yPni
li~i ~oknıakta tevehhiiın 
eden salt:rnat devri halkı 
bu Yasıt:ıdau da mahrum 
bırakarak ancak me~ru
ti~·etin ilanından ::;o.ora 
yalnız lstanl.Julda tele
fon te:;isatının yapılması
na muvafakat eıiebiluıi~ 

V(• fakat bıı tesisatın iş

letme imtiyazını da bir 
t!cnel.ıi ~irkı!tu vermişt ir. 

Cümhuriyet devrimle ec
ı.ıtıbi şirketler elinue lıu

luııaıı ılifrer i~lcr mey:ı
nınu:ı lstunbul tl'lcfon tc
l:\İsatı da ~atın -ahnmı:' ve 

rek rau~ o ne~riyatmm 

idarc~i *irketten alınarak 

P. T. 'f. idaresine dev

redilmi~ \ ' C aynı zaman
da biri 1 ~O kilo,•at an
ten tak::ıtııı Ja uzun dal-

Tür~iye ra~yo~ifüzyon Postaları -PİYASA-
Türkiye radyosu Ankara radyosu 

Uzun Dal~a: 

Kısa Dalğa: 

lfü19 m. 18::3 Kes./ 1:?0 Kvv. 
rn.7 4 uı. 15 U)5 Kc:-;. / :20 K \"\'. 
31.70 m. 9-!t)3 Ke;;.. / :?O J\n·. 

Bu günkü proğram 

1 

ı 
i 

Hu~day 2 ı 75 
Arpa. 2 1 40 
un (Bir çuval) 620 
Darı 2 50 
~ohut____ 5 - 5Ô 

~lercimek 2 -75 
galı 'e dif!cri 20 kilm at 
:ınten tak~tıııda kısa dal
galı iki po~tayı ilıti\'~l et
ınek üzere Ankarada Eti
nıc::;ııt ta kuvvdli bir rad
yo ist asyonile Atı karada 
~ehir dahilinde bir rad~ o 
evi yaptırılarak kürrPvi 
dolaşan ~e:::ler ::ırasına T.ür- ' 
kiin !!iir ı-;e:-inin de r.ir-

20. 15 Türk ıniizigi 

Pirinç 22 
ı ::::.ade -Yaır - 8G --

- _ r-_ _ 

,, b 

ın esi temin olunmn~tur . 

12.30 I'roğ-ram 

1~:35 Türk müzigi- Pl 

13/JO ){eııılekct Saat a-

yarı, ~jaııs, 
haberleri 

meteoroloji 

1 
~ 1,00 jfr.nılekct Saat -a 1 

y:nı 

~ ı .oo Konu:;;nıa. 

~1,15 Eshnnı, 

1 

tab\'füıt 

borsası 

Tere yaµ-ı --=---·1- -
Zenin Y:t~l _ _,_. - ~ ~· --ı-- - - -
Yün 44 

70 

neri 40 ,ı __ 

Badem - -is ı 
-l-~t-ıd_e_m_i_ç:-, _.90 --

--- -
Cedz 18 -----·---- --
C_edı içi 50 

~ . 
Hadyo ne;;-riyatı P. T. T. 

idare:::-ine geçtikten soımı. 

tatbik Pdilen ııe~riyat 
proA-ram la rın da ki ın ükr.ııı

nıeli vet halkın lıu ue:-;i r 

1:3. 15, 14 ~lüzi~ Hi~·a~eti 

CıınılJur Bando~u-:;;er: İlı · 
san Kürn;er 

ka ınbiyo-nıı kut 
fiyat )iahlep BO 

1 futl ___ ,_1_9_ 

,. il:l vctlerin lıi r • ··oX-ııml:ı. .. t.1 '\ ,... 21,25 ~e~'eli plaklar-H. _!-~esme ~eker 35 -
Toz ~eker 31 --d:thili telefon ~ebekelı·ri 

tesis edilmiş ulınakla bP.· 
r:ıuer IJir ı·ok !'ehirler<le , , 
telefon lıatlarilc yckdi~;e
rirıc bağlan:ırak balkın 
telefon ihtiyacı <la kcı.r~ı

l:ınııııs ve vaııılan tele-" . 
fon tesisat ı uzaklık mef-
liuınunu ortildan kalctır
<lığı için memleket İh ti-
11:ıdiyatıııda da ıııülıinı IJir 
tesir vücuda getirmiştir. 

Şiımliye kadar çeki-
len ~chider arası t<•lefon 

• 
dcvreleriııiıı tulu 8890 ki-

w • 

vasıta~ırrn kar~ı ula n alci-
kasnıı artt ı rmış ve !;'irket 
ıaına nnı<la. 61 ~ 5 adrtten 
ibaret bulunan radyo abo
na adrdi ~ene be sene 
mülıinı tezayüt göstere
rek bugiin 4ü:'.?44 adede 
balil! olımı:;tur. 

Hndyoınuznn yaptığı 

ilıni ve lıedii nc~riy:.ltl a. 

1 
memleket kalkınııı:.ı::ında 

1 pek ıniihinı hizıııl'tlt>r ifa 
etmekte ohluğuııu da kay
t.letnıck ı;ok yerinıle bir 
kn.dir::;-iııa~lık olur. 

18,30 PrğT<l!ll 

18,:35 Müzik Solol :ır - l'l 
19,00 Koıııuşma 
19,15 Türk müLigi ~~asıl 

be yeti 

~0,00 Ajans. meteoroloji 
haberleri , Ziraat lıorşası 

fiyat 

Ye n i Neşrlynt 

Yürüyüş 

2 1,30 T em!' il 

~~.00 ~l iizik K ii<:ük Ur 

kı•stra-Sd: Necip A~k ı n 

~~:00 M üıik C:ızlıaııd Pi \ 
'>3 1 - ~ • ~ \. h _ .-t D,:A .._on ı J:ın~. ;1- \ 

lıL• rleri n· yarınki Proğ;-
ram. 

ilk Öğrntiın 
~laari f Vekaleti

nin haf ta lık ola rak 
lornctreve \'~ tclefon gü
rli~mesiııe a\~ık ıııerktzlcr 
adedi de 200 c baliğ ol· 
ıuu~ olup hükfunctçe ka.
bul ı~ dilıııi:;; olan telefon 
programı nıucibiııcc pek 
yakın bir atide lıütiiıı 
vilayet !erin l el<.>f un Jrn t 
larile yekdii~erine lıağlan
ıııa~ı hıışusıımhıki g:ıye 

la hak k uk ctuıi ~ ol:ıca k

Velhasıl nwmlekct i 
~nyısız nimetlere mazhar 
kılan Cü nıhuriyct r<>jimi 
hC'r sahada oldn~:u gibi 
P. 'l'. 1'. i ~lrrinde de yu
k;nHla izah edildilri ::;e-

ı\1~, t huat Un1un1 
_ 

1
_ •• - • I ç1ka rn1 ~ ğa dcva n1 

ffıU taurl ugunden · . " .. _ . .. e ttıği <llk Oğretin1) 
Mu ıı ı r "luey vt t Bek . t . . ...(3) .. .. · o·a ze esının · ncu 
man ark<=l dC1 şuı11z1n ~üshası da ~1.a tba -

1"" • 
çtk<' rdığı (yürüy~ş) am ı za geln11ştir. 

tır. 

llı·r nH.•ıl ·ni v:ısıt ad~ın 

kilde bir çok yt>ııiliklcr 

v ii cu ıfa ~~tirilm!:;- ulup , 
tl c detiıı di~Pr t"~r.kkülle
rintle ohhığ"u gilıi bu te· 
.,_ ekkiil dı• lf•j iınin haınle-

ı lr rile ıııiitt·ıı:ı~ip bir su-

İ s İ iniı şi'ir kit <l bın
d~· n g;1 zt: ten1ize de 
bi1· tane o-önder l-

b 

n ıiştir. 

InPnılekct i ıııizin fe~Tizh·ıı - ı 
dirrııt•\' i ~ i:ır edinıni~ olan r~tt e mütemadiyen tek~l- l ler n ıısr~ ll h<..ı s. lı 

· · • 1 müle ll OğTu Yüriiıııektedir. 
Cuıııhııriyet ı Pj i ıııi radyo· b h ' şına n ıilli e\'e-
ıınıı haiz oldıığ'ıı Phenı-ıııi~·eti göz ünürıc alarak 1--------- -- C<ln k ayn~ığı ndan 
92G sene~incle H:ı<lyoyıı- 23 Nı' san süzülen ve edebi 
da ııımnlekette tntlıik s:ı- cün1lelerle süslen-
lı:ısına koymuş ve bu i:-;-i · 1 lıidayeten (Türk telsiz tc- mtş olcı n , bu güze 
fo n anonim şirkdi) adlı rocuı· ~ay a 1 eserden her türkün 

1 uı i lli bir ~irkete vermiş y 1\ u r mın n birer t a ne cd inn1e-
İıi·e de bunun şirket tara- • G sini ha r a r e t ve 
hııd:ın matlup şddlt.le id:t· 111'· u" nu" Ju" r re edilemediği görülünce ~ U , 1 eh en1 rn iyc tlc: tavsi-

hu jşin de hükumet elilc 1----------l ye ederiz. 
tedviri muvafık görüle-

1'1ua ll in1lerle ta- \ 
leb. l<·rimiz için f'1 y-] 
da lı yazıla rla süs ... 

ı len ıniş o1a n hu gü
ze l rra z~ tevi oku 
~ /-, .,/ 

vucul nnnııza .., 

r etle t a vsi \'e 
rız . 

hara
ede-

Yurddaş! 
Cün1huriyet Halk 

P artisi nin . İdea lle ri 
V a t a n ve Mille t hiz

n1etinde topla nır: 

.-,1_-\ _ ...... -l-n ..... :' e ___ 11l8 --

( ' ;tY --· -. 1'urn ihüıı~- 20 - --- -
P ekmez 1~ --
Hal 1 50 

Mardin 
Haf ia ~airesin~en 

1 - İstasyon - Mardin 
yolunun 4 x 350- Kilomet
rP.lerı ar::ısmdaki şose t a
miratı csasiyesi J 3/3/93g 
tarihinden ~8/3/939 tari
hine kadar 15 gün müd
detle açık eksiltmeye ~ı

karılmı~tır. 

2 - Keşif bedeli (4171) 
lira (92) kuruştur. 

3 - İhal esi 28/3/g39 
tarihinde Sah günü saat 
14 de yapılacaktır. 

4 - )iuvakkut teminat 
uıık<ları (294) lira t12) 
kunı--tur. . 

G - T:ıliıJlerin ihale gü-
nüııd('n hakal sekiz gün 
ev\·el ellerindeki veıika 
larl:ı Vilayet makamına 

müracaatla ehliyet vesi
kası almaları şarttır. 

() - Bu hususta. daha 
fazla tefsilat almak iste
yeulerin Vilayet Encluıe
ni ile Xafia Daireiiııe mü-
racaatları ilS.n oluaur. 

15 .. 17-20-22 
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T eliraf Adre•İ 
.Martiinde "Ulus Sesi .. 

YURTTAS! 
,) 

T 

y 
uy 

yük 

cudur. 

Bir varmis 
!1 

rd 

• 1\ 

v 

.bır yokmıış·,, 

Evvel zaınan ieinde 
.> 

ç 
~ 

ÇOK GOZ ·L HİKi VIC )i 
--~ 

-...... 
N ....... 
~ 

1 

Umumi Neşriyat Ye Y :ız.ı işleri 
Direktörü 

~1. Siret Bayar 
Basıldıiı yer: (ULUS SESi) Rasıme•i 

Türk e ' 'tnin şe
refli an~nesi kiler-

1 • 

oır. 

l{a va noz. kava -
ı oz reçelleı·i, şış•> 

şişe şurupları oh na- 1 

van bir C\. Cocuk · . .. 
$UZ bir vu va k~d .ı r 
tadsızdır. 

Bu güzel anan~ 

! n lİ yaşataiıın. 

a e 
K~ ~ ~I ER ~:: 
-~ • ~ ~ ~ ca O ~ ~ \\ n De 41'r" • Satllk için ~i çok güzel HWkaye ve ,., _ lı;2)(9J~ U U U \9"' W ~ 

Mas.ıllarla daJu bu kitibı her çocu ~ ~~ 
ğa tavsiye ederiz. ) o 

111 
. • ~ ft' 

8 
A 

1 
M [ · · ~1 

:=====~li ,.'::~~:,,:.:.:mıl~ · oğu enmn e~~-~!.uır S [ V 1 O 1 R ~~ 
~ 

Tür Hava Kurumu 
21 cı - T E n T i P 

Büyük Piyangosu 
ü ncü Keşide : 11 Nis~n / ü3ü dedir 

Büyük İkrami.ve: 50.QQQ Liradır ... 
Bundaiı lı:ışkn: 15.000. 1~.0CO, 10.000 liralık 

ikramiyo!PrlP (~0.0UO \'l' 10.000) liralık iki adet rnü
kftf:.ıt vardır ... 

Yeni teri ipten hir bilet :ıl:ırak ist.irük ctrnevi ih
mal C'trneyirıi~ . ..'.iz lle piy:ıng<

1

ınun ~ıe~ut ve bahti
yarları ara$ın:ı ginniş cılur:-;unuz ... 

Her nevi Oefttr, Çek, Bo
no, ~takbuz. Kağıt başlık
la: ı, Kartvizit. Davetiye, 
Duvar afişleri, Sinema ve 
'fivatro biletleri çok güzel 
bi~ şek ilde bas!lır ve kıs~ 
bir nıüddet içinde teslin1 
edilir. 

Yeni getirtUgimiz 
faıı!azi ve kübik 
harflerle çok Şll[ 
reçete kAgılnrı 

basılır. 

Mücellithancmiz \'ardır. 

Her boyda kit:ıb. dcftt~r 

\'e sair l>iitün şeyler c;o k 
~ık ve bcg8nilecek şekil
de teclid edilir. 

VPrilecek $İparişler. göderilPCf:!~ paralar M:ırdinde ( Ulut' Se~i 
Basmıed) lclare müdürlüfrü namına gönderilmelidir. 

Dışarıdan gönderilecek sipariş nümnnelerinin ok'.maklı bir 
rsuettP yazılmasını sayın müşterilerimizden dileriz. 


