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Perşembe 

Sayısı ıoo Paradır. 

• ezsazıamın & " 

On ikinci yıl 

Türkiyede imtiyazlar 

Kuruluş yılı ı Agustos 927 

_::asz ·~ J 

Fransız Cumhurreisi 
Londraya vardı 

·ıı klareli civarın~a 
ıyakalanan casuslaı Her hangi l>ir devle

tin 8iyasi ' ' C ikti'5adi ta
rihimle imtiya:tlar nıcv
zuunun çok miilıioı bir 
bahis tc~kil ettii'Ti a~ikflr-

~ ~ ' 
thr. 

Tiirk tarilıiııde ise im
tiyazlar rPjimin en entrc
san lıir ıııevıu olarak kay
liulunacağıııa ~üphe edil
ıııcmelid ir. 

cbr kllmak bahanesiyle 
ve tatlı ::;ufireklerinin, y~r
li lıczirgaııların, zayıf ruh-
lu ::;arny v e biiküınet 

adaınlarımn yardimile ve 
bir takrnı ha::-is menfaat-
ler teırıini nıuk:ıbilinıle 

ınenılekl·tin iktbadi vr 

Ankara 22 Radyo -
Fransız Reisicumhuru 
Lebronun hususi treni. 
dün akşam Viktorya 
garına gelmiştir. 

Ank<ır~ 22 Radyo: 
İz n1İ r gazeteleri, İz-
111ir ağır ceza nlah
ketnes1nin Kırklare
li civarınd,\ bt>ş ca. 
susdan <lördüniin 
nıubakt .nesini yap· 
mıstır. t:u casuslar-

ııı:ıli ıııcııılialarıııı im1 i
yaz.a ~ lıağ·lamak ~uretile 
p\leriııe gec;irmek tP:-;clı

lıüsü ııe giri~mi~lerd i. 

lmtivazl:ır r~jiıniıı ib
~rctiuniı. • ol:w ciheti ~talıır: 

lnı ti ya7.Jar Usıııanlı i nı
p:ua t oriuğu de~' rin<h~ b.ir 
atift>t ve bir ıbs:ın. ol,ı.
rak verildiği halde ımpa
ratorluk zayıflaoıağa l>a~
l:u.lı~ı ve kuvvetten ~üş
tüi'Tii ,•akıt bunların sıya
si ~na hiyet almış ''C Os
m:uılı imparatorlu~unus 

•ba~m:ı. en f clilkeUi za-
• m;nlard:.ı. çok mühim ga

ileler açmış ı>lma.larıdır. 

Türkivede umumi hiz
met imti):aı.larım iki mü
him kısma. :ıyırnıak ka-

bildir. 

Birisi, Demiryollar -
:Münakale - imtiya·darı; 

Ditl'cri. \Jelr.diye bu

dutlat~ iı;indc elektirik, 
· tevzi·ltilc 'l'ram-

~u. ga1. . • . 
.. ı .. }ıı"- 01 rTibi hıı.

\' :ıy lllllll:lK<l v•' r:ı 

uıl'tleı c ait iuıti~ aılardır. 

Bu ikinci kısım imti· 
,·azların tarilı<: t· lcr iııi uıııu
~ni olarak ı ctkik cdı:Jitn: 

O~manlı imparatorlu~u 
ıH uncu asırda harplerle 
ve dahili gailelerle ın<''f: 
ğul olduğundan san:.ıyı 
ve tic:.ırPt Rahalarında tam 
hir iııhıtata ufrraınış 'e 
ıııuaı:ır mctleuiyetin terak
kilt'rini takiuen U'Ltl.k kal
ıııı.::.tı . Bu ı:;ınıla.nla A ,._ 

.. ·ı k rupa.nın az para ı e çu 
menfaat hmıiıı ctuwk kay
gusile hareket eden lıir 
takim scrgüıeştcu serma
yedarları ilim, fen ve ::;a
natıu terakki ve fayda
larından şarkı da nasibe-

İ~te saltnııat rPjinı1nin 
nıeııfa:ıt kaygusile varaııi 

'e ıııil\i l'\i::ılen·.hfıkinı ol
dugu devirlnde sar:ıyın 
dağıttığı uu imtiyazlar 
lwr gUn uira1. daha art-
1111::> ,.e nih:ıyf!t. l>üyiik ~c
hirlcrinıi1.in amme hizmet
leri s:ıhasınua l.er türlü 
medeni ihtiyaçları ecnebi 
t>lile temin cdilmeğe bnş
)anmts ve halk u\iyük .. · ı· , 1 fedakfnlıklar rnukaLı ınuf'I 
bu nimatlerden istifade 

e<lcbihniştir. 

o vakitler amme hiı.
ııı et i müeSSl':;eleri yem 
do~n::ıkt:ı o\du~unthuı ve 
bunların teL isinden yuka
rıda 8ı>ylcnilc.liği gibi ~ah· 
si m~nfaatlN ''e gi1.i si
va ~etler iunil olduğundan 
kar\ ılıklı hak ' '<' ıııc• ııfa
atlerin ıııu v :ızcncli olup 
olnı:.dığı tctkil.: o\unm:ık-
ta h.11. 

bt.ik1ftl ııılh.'alle\esi ııe 
. . i 1- . '\ı11hn ıakri ucesım e ,aı.. · 

"\ l l ·<'l'' - olan tnrı \C rna t•ı ' , 1" 
· · ak Lovrn ınuahcdPsıuırı -

tinde imtiyazlı ~irkt·~l~re 
\'eni milli dedet \çcrıs ın 
<lc \'Cl'ill'Cl' k vechcnin ta
yinine ait mÜ'/.akerat ~ı· 
;asmrla bu .~irketler hü· 
kümetiıııiı.e ve hey"eti mo-

.. d~ 
rahhasııım.a t>n guç ' 
kikaları ya~a.tını~ bulun
makta iuiler. J ,01.an nnı
ahcdc8ile Cumhuriyete in
tikal eden ~irketler rea
daptasyon mukaveleler~ 
hükftmleriPe rağmen eskı 
ıibniyetlerini Sf·nelerce. u
nutanı:ınıı~lardı. 

-Sonu 2 ncl sayfada-. 

-~ .- --

t~tasyonda. Kı·al, kra 
Jiçe, Çcmberlaym, hir ~ 
çok za vat v~ halk tara
fından karşılan mı ;tı!'. 

Heisicumburu, Kralın 
muhafız kıta~ı selfım 
durınu~. müzika. İng·i
liz, Fransız marşıııı <pl
h.ı~, halk güzergahta. 
Reisicumhuru alkışla

mıştır. 

Reisicumhur Lebron 
Kral ve Kraliçe ile bir
likte Batiman sarayına 
gitmiştir. ~arayın önüu
dc toplanan halk biraz 
sonra polis kordonunu 
yararak: " Kralı gör-

ln giltere Kralı Corc 

ınek i~teri~, Reisicum
huru görmek isteriz! ,, 
diye bağırmışlardır. 

. 
Bunun üzcrinc,Leb-

ron, kral ve kraliçe ile 
balkona çıkar'ak halka 

~ 

dan birisi hapisane-
<le öiınüş, dördü de 
ınuhtelif hapis ce
zasına çarpılmışlar
dır· 

selam vermiştir. 
195 davrtlinin hu:au

rile Lebran şerefine ve. 
rilen ziyafette kralla 
arasında nutuklar taati 
edilmiştir. 

-Sonu 2 inci ~ayfcde-

Memel, Al anlar,i 
~~ 

tarafır dan işğal~ 
ilaü 

H it ie r dün Meme le 
hareket etti 

Aok~ın\ ~2 l{·Hlyo: 

~'lemdde icra kuv

vetleri Al n ıan la nn 

ııı a il c :1 OlŞ l\' ~~t; , 

h ı s h ı n ıs· ı r . 1 .1 t v ~1 n-
• > -

yada ö fi id<1re iltın eline geçınİştir. Pos
talar radvo idare- edii ınİ'.)t ir. 

' "' 
leri .\ilenıel nıaka- Hitlcr ~lenıel, git-
n1atına tesliın edil . \ l - l,)e ı· l . . :ııe \: uz re .> r ! O( e n 
nıış, Lltvahn yalı as. \ ha re ket etı111sl İr· 
kerler sila tan tec- · 
rit olunn1uştur. ~le- Yahudiler ~len1el 

.. 
Bay Hitler 

a i";) zisi ni l< üt1e 
tinde terk ederelE 
L\tvanyaya ilti 
etmektedirler, --- " 
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iye'de im iy ~z r ~ lÜJ ifil lYı !Fil --
-Ba:;; tarafı 1 rıci s:ıyfad:ı.- leri artık nıürııkiin ola- i:-:letilmrsi tt>min olıınrnıı~. , . H @~@IFD~ırö 

Harp sonrası scnelc~

rinde ekoııuuıik. so3yal 
ı;;artlar de~i::tiJ!;i halde iııı
tivazlı ~irketll•ı iıı \ c·ni va-. . . 
'l.iyet lcrP iııt i hak etmek tP 
gusterdikll'l'i adalet hal
kın baklı :;-ikftyetlerine yol 
:l<;mı :-:tı . Bunlar ~·o!suz, 

kanunsuz mu;uııclele rile 

kenGlileriııi h::ı.lk ,.e hii
kfıuı ,t ıı:ızarında sı•dııı

siı. kılmakta i::>rur ediyor· 
]ardı. 

Biiyük fcdaktır!ıkl:nl:t 

istikrn lirıi elde etırıiş ol:rn 
Türk milleti ~i rket ll•r! n , 
bu hareket tarzına elbet
te ki t::ıhammlil ,~JemE.:z'1i. 

Dic'rer t:trn ft:ı n Tii rk ,..., 

milletinin kendi gü \·erıi o 
dereceye ''armı~tı ki. ar
tık lJU gibi lıizmrtlerin 

imtivaılı ecnc.:bi ~irketle-
w • 

rin yardııııırıa liizuuı kal-
mak~ızın kendi cınegimiz
le ve <l:.ılıa ıııükf·ınmel bir 
~ekilde Laşarmanın pek 
alfı nıümküıı uhluµ:uıı:ı 

her vatand;iŞ inıan getir
miş bulunuyordu. 

Cumlıuriyet n•jinıiııiu 

tec•5:--üsiinılcn itibaren 1 O 
sene gibi kı:;a Lıir 'l.aın:ın 

geçmedtn imtiyazlı ~irkct
lerin rnillil'!~t iri! m e:;i n c tP
Yessü l olunnı.ı~ıııın l>a~h

ca. ı::aikil'rİ yııkarıd:t zik
redilmi z;: buluııınaktaılır. 

~im<li Cii rn huı i >'t1 t hii
kumet inirı iıntivazlı :::ir-. . 
ketler ve amme 111Üt'S8C

ieleri salı:ısınd:ı yapnıı~ 

olt.lur'u icraatı tetkik <:de-
" li Ill : 

Şirketlerin elde etmiş 

oldukları imtiyaz muka

vele ve şartnamelerinde

ki taahhütlerini harfi>·en 
verine (J'etirmek en bih~ük 
• 1:) • 

vazifeleri okluğu halde 
bu busuı:ıta göstermiş o). 
duklnrı ihmal ve Jii.kaylli 
hükumetin nazarı dikka
tım ccllıeylPıııi~ \'C ~irket
lerllen \'Ccibelerini ,.c ta
ahhUtlerini yerine getir
meleri talep oluıınrn~tur. 

lşte hu talı ph~r kar
şısında ~irketlcr yrniden 
sermaye yatırmak ve lıü
ki\metin sıkı ve murnka 
lıc usullerine taui olarak 
işletmelerine devanı t.:t
wektense uu :::-urctle uıü

~m kaıanç temin etıne· 

mazdı. Miiessc..;eJeri birrr 
bin•r satmak i<;in hükfı· 

nıete müracaat <"tın~yi 

menfaatlerine u:ılıa lllll

vafık ı,.ürınih•lf'r ,.e lrn 
~ .. 

miir:ıcnatleri :ırrnyu ııı:l
liniıı tah4'kkukuıı:ı uyi-!uıı 

g-ürülcn·k ~irketlerin satın 

alınına~ırıa. teve:-:~ül cı!un
ınu~cnr. 

İlk ..,:ıtın alııı:ın ~irkct 
izıııir Hıhtııu ~irkcti olup 
bununla iıııznlanan raşa 

m uka Yelen ame::;i 3 /T<: ~ti
niev n·l/ 1932 tarilıiııi ta
~;nıaktadır. Uııııdarı FOTl· 

r:ı f ... t:rnl)lll T(1rko~, izıııir 
ha,·:ı g-:1ıı. İst:mlıul rıh
tım ıl ok '"' :111 trı·po, İ.5-
raıı bul telefon, C ·kfüJ:ır -
K;ıdıköy su : .\eroe:::;prc::;o 
'e Er Frans tayyan': İz
mir t<;lefon. İstarıhı ı l Plek
t:ı ik . l ~t anl ı:l tı~.ıı' ay, 
İ~tfl.nlıul tiirwl şirketleri 
satın alıuını:;;tır. 

Münakalfrt kı~mında 

i~e .\nadol11-E,ı;.!dat: l\!Pr
:-iıı-Tarı;tı. -Aıl:ııı:ı, İı
mir--K asah:ı, Aydı:ı. ~ark 
uı·m i ryolla rı ::;atı ıı:ı l ııı ı ıı ·~· 
Ve biitiin :;-t\hf'kPmiıirı 

<ledet dcırıiryoll. n t·lile 

eırwwıw tur. H iik fımet lı ir tı.ı raf. 
tan d:.ı fenerler idaresilc 
ErPğ:li ruııden kömürü şir
ketiııi 8at ınalar:ık di 1~er 
salıalanla da çalı~nıakta 
olan müPsseselcrin milli
!t>~tirilıııc::ini talıak~uk d
tirınişı ir. 

Romanya da silahaltına 
abnan ih .iyatlar 

.\mıne hizmeti mües
sı·se 1 eriıı in ııı i llilr~t iri 1 me~i 
hususunda huııııııalı bir 
faaliyetle c:ılı:-;ırken diğt!l' . , . 
taraftan da ~irk<>t ,.c ınii · 

essrReleriıı t:ırifelt•rirıde 
tenziifit iırıJ,[ı n I:ırı :.ırtı~tı. 

rıluıatı·:ı. haşl:uımı~tır. Se
nclerJeıı uni dcv.arn eden ! 
yük~ek tarifeler ilalkın 
:;;ikfı.~retini celbc:•IPınukte 

ve ~irkPtlt•re bil vük la-, ~ 

'l.:ln~ bırnkıııakta idiler. 
İstihlftküt ,.c münakalftt 
Rer.edı->n SPneye mtu::.ı kta 
olm:ısına rağ'uıen vp i~ 

lctme ranuııııanı bu yüz
den fc;:kalfıuc yiil.Rek 
derecelere varmıs lnıluıı -. 
uuµ:u halele ~irketlcr bir 
tiirlü tarifc>l11rinin tenzili
ne yan:ı:-:ıııadılar. 

-Sonu Yarııı-

Ankara 22 l~advo: 
J 

mnıf ihtiyat efı·at 

Ronıanyn lxışvck~i.- ı hudut gerilerinde 
Jetinin nesrettio-i bir' t alinı crörnıektedir-• ....., l'"'> 

tebli<rde kralivct ko ler. Seferberlik Ya-
~ . 

nıitesinin C1ld1ğı ka ziy(:ti a lan devletler 
rnrlara göre I~o s 1 h\h alllna ~ld1lda
n1tı n va k.ı ti sulhu rı ihtiy:\ tla rı terhis 
tcıkipettigin<len ta h. ettikleri zanu1 n Ro. 
sit edilen ku" \'etler 

1 

ına ova ihtiva tla rı
iıudu tta n uzaktcı ka. nın d~1 evleri~1c gön
lacc1ktır. Sih.ıh altı I derileccgi bildiril
na aluı<tn bir k:ıç ı nıektedir. 

f\nkara 21 Radvo: ... 
Be1çikada şin1dilik 
askeri ha rcketlere 

lüzunı görül111ediği 

bildirilrnektedir. Bu 

nunla beraber ge

nelkurınavca askeri ... 
1 tetkik lcrc başl:ı n-

ınıştır. 

F ransı.z C11mhurreisi 
Londraya vardı 

J©\fP>©ıril D©\ır 
İmtiyazll mıntakaların 

ilğasını istiyorlar 
-Ba .. tarafı 1 ııl'İ::,a\"f<ul~- ' . . yor.,, 

KraJ, nutkunda iki 
memleketin dostluğun
dan. adalet ideallerin
den bahsederek beriki 
milletin şecaat ve mem
leketlerine olan mer-
butiyetlerinden bahset-
miştir. 

Lebron verdiği ce
vapta: İnğili~ - Fransız 
işbirliğinin dayandıgı 
prensipleri izah ederek, 
bu prensiplerin ihlal 
edildiği anda, her iki 
memleketin hissetlifri 

ı:ı 

endişeyi işaret etmiş 
ve dcmi~tir ki: 

"Namus, şeref, adalet 
ve verilen sözlere, ya
pılap muahedelere hiir
m< t bu prensiolerin bir 
hülasasıdır. Bu prcn. 
sipler her ne zaman 
ihlfrl ediliyorsa bu iki 
memleket telaşa düşü-

Lebron, nutkunda Fı
ransız ,.e İngiliz devlet 
adıımlarının sulh yo. 
l 11 n d a çalı:;mıalarını 
ehemmiyetle kaydet
miştir. 

ı~--~·--~--~~~---

Şehrimizde bugün 
hava kapalı \'C ara sı
ra yağışlı geçecektir. 

Rüzgar şimali şar
kiden saniyede 3 met
re kuvvetinde esmek
tedir. 

22/3/939 Çarşamba 
günü saat 12,30 da baş
layan Yağmurun bugün 
sabah 8aat 7 ye kadar 
bıraktığı su miktarı i~O 

1 

.milimetredir. 

Ankara 22 Radyo: 1 istifi.ıde eden Japon
Rovter Sanölıavd:uı ' br S3ni!ha_v'daki 

~ ... l-. J • ~ 

bild i rİYor: i İ ıntiyazlı nııntnkn-
I Avrt;panın halı ha- l ların ilğasını yeni
. zırda ki vcı zi yeti n<len den isten1 işlerdir. 

Ana 
Çocuk Esirgen)e türel durunıJannın 

Kurun1~1 G ·ne) ~fer- inkisafına hİZ ıTlCt 

ki vnıetl i . kezi ta .. a fmda n çı
kan l n1~1 .k tn o 1 a n 
( A n n ) ad 1 ı th- r g i n i n 
(14:) Sayısı çıknııştır 

Yurt yavrularının 
Sağlık, Sosyal Kül-

Yurddaş! 

~ 

eden bu 
J 

dergiyi çocuk in ra 
çocuklu ana ve b.l
ba lara tavsivc ede ... . 
nz. 

Cürnhuriyet Halk Pnrtisinin İdeaJlcri 
Vatan ve Millet hizı~ı~qnde toplanır. 

s 
h 



Ceza çektirilmesi 
siste_ninde 

Yapılan değişikliklerden 
elde edilen neticeler 

Juk lıısaın; i ı:t i nıa i bir ına h- ·ı cemiyet için bir tnfey li 
1 r olarak tav::-if edcılcr. olması onıın ahlaki ib.c 
~ ıırıai l· . . d f' . 1 l la ıPy Plteu ayrı o- rırı e men ı te~ır er ıu-

k·!ak ılü~ürıülıııe::-iııc iııı- ::5ulc ~t>tirir. Çalışmanın 
b•ln °1rnavan f'erdiıı Cemi- ve cemiYete favualı ol-
J Pt k • • • 
\:İl a.r:;;ı:-;ıud:ı hak vı: 'e- 1 nıanııı ze\ kini, ha~ :.ıtmı 

Jelerı ı ·· .. · · · , (!Jet . ıutun ıı;tııııaı uıes · bizzat k:ız·uıııınk gruruııu 

Cerı<:~ı.n ~sa~ını teşkil eder. mahkuma a~dauıak Jü 
·il 

11
) etın unsurlarmdau zıındır. 

tı &i"}. 
u ııur ıJevanılılı<rı ve -Sorıu '.'arın-~Ur ı. ' 0 

h Oı\liliğidir. Ueıııiyetin 
ı. ~zur ve sekfın urm • ilılftl 
~ F"rıler, ceu1ivette :ıldırrı 
'ih' . • e> 

.ıfelerı varmıa ,·anlar ve-"a k . r • • 

İarı ·uı~ yapaıılar karnm-
ha a rııı:ınılarla tanıuınış 
.. klaı·a ria,·ct. etuıovcrıler •e ı. J • 

ı. vurılarıu temini ıı·ın 
tir • 
ıtJtıuıınus kaiıh·l~rc kar. ı 
~~ı . . 
ı enler suç h;IPmiş olur-
ar C . . k "l 
1. ' eınıyctın a · su aııw-
ltı' . J 

~n tfadesi dernek olan 

1 alarıa k"r~ılasırlar. Del'-
~t •• ~ ~ 

,. bunları zarar verme-

], ~tek halı:- kovmak bun-
arı . J ' 

rtlı ~ bır dalıa suç işleıne-

Yt!ni Neşrlyat 

Yürüyüş 
~latbuat Unıunı 

ır.ı ü dür 1 ü günden: 
Münir Müeyyct Bek-
man arkadctşınıızın 
çıkarJ1ğ1 (yürüyüş) 
isin1li şi,ir kitabın

dan gazctenıize de 
bir tane <Yöndera-o 

ıu~sırıi temin etmek iı;in 
~7.U~Ju tedbirleri almak
~ trıukelleftir. llövlc ohııı- nıiştir. 
@~ ~u h~kki; gayeye vü
.ı 1 1\in en ınuvafik :;;l'kil-
~e k . 
t Ullunınak ic:ılıetmek:
Cdir S 

tıt · uçluya ceza.ya <;arp· 
1 l llıak gave dpil·jJ onu 
8 aı J e 

ko . 1 ederek: ıararsız hale 
\· J ınak için ceza bir 
ıt ıtadır. 

i 1 1~, ki dt!\'irlcrdc ::ıu<; 
~ ııvr·nı . . d · · <Jr cemıyetın ıı;ırı-
Cn ·1 J l~at 1 it ınır bir tarafa rn-

~aıı'ı ır ,.c lıu :-;uretlc ıııak
!lt n hasıl oldu•ru kana-
q ın ,., 
la a varılarak artık or.urı-
r>ı" llıe~~ul olunmazdı. Bu 
ı:ı tn· 
ı ' suçluvu bir hn::ıtaya 
IJ~rı · • • l ıetırsek bu hastanın 
ı:ı.\.. ' 
~k~ atının il'rı:ı::ıı ıleğil uiJ-

1 l .. <:e . onıın tt!< a vısı ve 
ııııt·et r· b. rl}· J e na ı ır u;.uv 

llıiltak, iadesi au .. iiniil-

1• "kteclir. Medcııivctte ilcr-
•14 • 

lı. e Yoluııda bulunan cc-
ıı\'et l .. .. d a" a 

r • ıer cuı.un en · z •ıi . 
ır derecede i::ıtifodc t:l
ıek 

ıneclrn riyetind edir. 

H11 
l'ıı· nu temin ıc;ın ceıa.nm 
ı1;1 \Pkfülc çektirilırlf!Si lfl-

ı ,..,el" ~. 1 . .. 
l'iıı l b • tt:>g-ı mcse esı uze-
ic:a~ e dikkatle durulması 
~111

1edpn ınHhinı bir ınc,·-
r ıır 

rıı : Muvakkat uir z:ı-
arı 1'·. 

1 
. . lllah ~ın o sa dabı ı~ten 

tllın ~<.lilen insanın 

Her nıısraı baştı 

baş1nn nıiJli he\'e

ca n ka ynn ğt nd:111 

süzülen ve edebi 
cünılelerle süslen
miş 0)<1 n, bu güzel 
eserden her tüı kün 
birer tan~ edınııle
s ini h a r a r e t ve 
t henın1iyetlc tavsi
ye ederiz. 

Midyat Satınal
ma komisyonun

dan 
~Iidyat Alayı için yüz 

seksen ton ekmeklik Un 
satınalınacaktır. Eksiltme 
rrünü 20 .Nban 9~9 pcr-
~ 

sembe rrünüdiir. •• t'O 

Muvakkat teminatı 1496 
liradır. isteklilerin ayni 
rrfüı \ ' C saat dokuzda alay 
b • 

satınalma komısyonuna 

müracaatları ilan olunur. 
23/27/30/3 

(432) 

Tür~iye ra~yo~ifüzyon Postaları 
'Türkiye radyosu Ankara radyosu 

Uzun Dal•~a : 
-_...;;......;...~--

Kısa Dalğa: 

rn:3!~ m. lu:1 Ke~. / 1~0 K_,·v. 
lH.7.J. m. 151D5 hC$. / :.:0 J~v,-. 
31.10 m. fl-163 TZcs./~O K'·"· 

Bu günkü proğram 
12.30 ProğT<llll 

1:?.:15 Türk müzigi- PJ 
13.00 :Meınif!krt S:ıat a-

yarı, ajans. nwtcoroloji 
habercri 

13: 15, 14 .Müzi~ karı~ık 
proğram 

1 "',30 Pr~ram 

:20.1!) Türk miizigi 

:? 1 :00 )fenılekct Sa::ıt a

~·•ırı 

·! LOO I\: oııu~uıa 

:? 1.15 Esham. talwilftt 
kanıtıiyo-ııukut bor5ası 

fi ~·at. 

i 
1 

1 

1 

1 

1 

ı 

Sayı 1176 

. 

• 

A--PIYAS 

Bu"'d:ıY -- . 1 ! '~ 
Arpa 

-un tHir t·u,·:ıl) 62 -----
Darı 

~- 1 40 
2 50 ------ -

Nohut 5 50 - - - -
~lercimek 2 75 
Pirin<; '> ... ~--... 
Sade Yağ" 8 ,_ ------ 6 
Tere yaırı 
Zı·~·cin ya:rı 7 o 
Yün 4 4 
I>eri 

-
4 
----

0 - ----
Badem 1 8 - - --
Badem i~·i 9 

-
0 ----

Ceviz 1 8 
CeYiı içi 5 

1"'.35 lfiizik Dans Pi. 
19,00 Komuşma ziraat 

~ı.~:> ~e::-'di plaklar-R . ~ 
~Iahlep 3 

o 
o 
9 

sa atı 
rn, 15 Türk nıiiligi Fasıl 

heyeti 
~0,00 Ajans. meteoroloji 

haberleri, Ziraa.t bon•ası 

fiyat 

2 U.30 ~iüzi k k üeii k or-. 
2::?,30 :Müzik Operalar pl. 
::?::l.00 Müzik C:ızb:ıııd Pl 
::;;J,-!G,~4 ~on Ajan::;. ha-

berlPri ve yarınki Proğ;· 

ram. 

M<§lr<dlön 
icra mem ~rluğundan 
ı\1 : ırdinin ıncdrese 

nıahalksinden ölü 
n1ehınct te,-fik o

ğull:ı n ~ilxlu l kndır 
ve ındınıet ve kızı 
ınihdiye ,.e karısı 

bedrive aralarında 
J 

ş a y i a n n1üşterek 
rn<i d rese nıa halle
sind(' vaki venıiı i .,, 

tn ri k ve vısa ri der-.,, 

vis ve cephesi hnci .. 
ibralıi111 ve arkası 
ş e y h o ha neleri le 
nıahdud 100 lira ki
nıettnde bir bap ha
nenin kabili taksinı 
oln1ad1ğ1nda n nıa h
kemece satılnınsnıa 
karar verilnıiştir. 

Hanenin birinci sn
tışt 25/J/939 Salı gü
nü saat vedide ~1ar-., 

din icra dairesinde 

g 

-
-

y.ıpılncaktır. Bu 
artırnıada takdir 

edilen kinıetin °ıo de 

75 ne ta lip çıkma

dığı takdirde satış 
15 gün sonra 10/5/93 
Çarşanıba günü ay 
ni saat ve ayni ver 

~ . 
de ycıpılacakt1r. 2ooı 
Nolu kanun 126 nci 
ınaddesi nıucibince 
isbu rravri nıenkul-• h el 

de hakkı olanların 

s a t ı ş günlerinden 
e,·el icra dair-esine 
nıüıacaatları ve sa
tışa iştirak edecek
lerin °ıo de yedi bu
çuk pey akçası ge
t 'rnıe leri ve delta 1 i
ve ve sair nıasraf 
~ 

nıüşteriye ait oldu-
<ru ilan olunur. ö 

ı 
1 

~ıüZi 
l\ esnıc .Şeker 
Toz ~P.ker 
Kahve ,_ 

~al>un -

1 
3 
3 

11 

5 
1 
8 
2-4 

l,' a~· 35 - -
0 

~.------· 
1 Kıırıı üziiııı 1 2 
' ı---

----
0 

1 

P~kmeı 1 1 
') 

Bul 1 -o O 

Mar~i n 
Nafia Müdürlü ğünoen 

ı - Eksiltme ye ko
diıı-Di

un 56+ 
inci ki-

nulan İş: Mar 
yarbakır yolun 
000 - 60+000 
lometreleri ara smdaki ' 

esasiye-Şose tu ın i ratı 
ı;i . 

~ - Keşif bedeli 
(821) lira (:31) kuruş
tur. 

3 - Ekı-dltme 27/3139 
Pazanesi günü saat 14 
te Vilayet Encümenin
de yapılacaktır. 

4 - Muvakkat te
minatı ()1 lira 60 ku
ruştur. 

11/14/18/23 

... 



JDAREHANESİ ]VIJl\RDIN.'DE • 
Eakl Balke-;l Biaaai Huaasi Daire 

Umumi Neşriyat ve Youı işleri 
Direktörü 

.\1. Siret Ba Yar 
Talpaf Adresi 

Mardincie "Ulus Sesi .. UL~ ...... ~-~1 Ba~ıldıiı yer: (ULUS SEsl) :Sasııne•i 

I• 

a 
vön bir ev, Cocıı ,, ~ r 
SUZ bir VU\'U k,ıd:J 

Türk evinin se-. 
refli ananesi kiler-

u a 
y 

Buya 
... • yu 1 ur 

cud r. 
w; ... iWIE Jel* 

Bir var • 
·ş 

Bir yokmuş .. 
Evvel zaman icirıde 

.> 

ÇOI< G i ZEL Hi <A VE 
K.lABmDIR 

"' 
dir. tadsızdır. 

Kavanoz, kava
noz reçelleri. ş;şe 

şişe şurupları ohna-

B - el arı.10' . u guz 

nıızı V~ls~üaiun. 
"' ~ 

Yurtdas! 
!t 

KURDU lUMUI IFABRİ
K& LA VI~ V AP ~ÖIM~t 

DEM~RV lL~ R 

Sattık içi:ı içi çok güzel Jfft-aye ve : ~· a ~©l~U m ~ VÜ 
rtıasall:ırla dalu bu kitibı her çocu ! i§) 

~il~mız:m=ım:im'Siy~e ei:JZBdet'.İ:~· ~~-ttr:~ Doğu illerinin en mo~arn Dir B A s 1 M Ev 1 o 1 ~ 
cca e•>ıJJl I~~.~ g ~ .. . 

Tür Hava Kurunıu 
27 cı - T [ R T i P 

Büyük Piyangosu 
() ncü Keşide: 11 Nisan / ü3ü dedir 

Düyük f kramiye: 50. QQQ l .iradır ... 
Burıda.ı lı:ı~k:ı: 1.>.000, ı~.oco, 10.000 liralık 

il ikraıniyelı~rlc (20.00U ve 10.000) liralık iki auet mii-
1 k:lf:.ıt v:udır. .. . 

Yeni tcrlipt 1 n lıir bilet alarak i~tirfı.k etmevi ih-

1 Her nevi l)eftt~r. Cd ... Bo- Yc~ui getırtl~t?imiz 
· fantazi ve kübik 

~ı;,; no, ~1akbuz. K<\ ö-ıt başlık- h••rflerle çoli şık 
: lan, l(artvizit. l)...-ıvetiye . :"eçete ltagılnrı 

Duvar a fişl<-'ri. Si nenıa Vt" basılır. 

l'iyatro biletleri cok n-üzel 
~ • l"'l • 

bir şekilde b lsılı r ve kıs<ı 
bir nıüddet içinde te :ıi i 111 

edilir. 

~! ÜCt' lli thancnı iz vardır. 

Her hoyda kitalı. deft.Pr 
'(' :::.ıir bütün ~eyler çol' 
şık ve bcg-ı•nileccı" şekil

dP. tcclid edili r. 

\'erilecek :'ipari~lt·r. giidt>rilcce;!, paralar ~1ardinde ( Uluş 3• ~1 

Basmıl'd ) İdare miidürliifrü namına p-öndı>rilml:İİ<İir. , 
Dışarıdan gönderilecek sipariş nümunelcl'inin ok'ınaklı ııif 

mal etuıc•yini::. Siz de piyangonun rne8ut ve bahti- 1• 
yarları ara~ına girmi~ olun~unuz... ~~ 

rsuette yazılmasını sayın müşterilerimizden dileriz. 

:-----------------119•• 


