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Mebus namzetleri, Reisicumhur ismet 
• 
ır lnönünün beyannemesile ilin edildi 

Adli ıslahatta mühim 
1 

birmerhaie 
Adliye teşkilatında \'a

zife alnııf' olan muh-• 
telif uzuvlara aid faaliye-
tin rasyonel bir ~ekilde 
tanzimi geçen dört yıl 

zarfmda tatbik edilen in

kişaf ve yükselme mesa

isinin ehemmiyetli bir 

ıııerhalcsini teşkil e<ln. 

Usul kanunlarım.la sürat 

ve sacıeliğin en güzel bir 
numunc~i ve hak ve ada

l~tin tecellisinde örnek 
te~kil e<ltcek mahiyette 

·olan mc~bılt suc;lar ka
nununun neticeleri lıiç bir 
tereddüde malı:ıl verme
Yecek derecede \'azih ve 

· katidir. 

Bunu takib eden A \ ' U

katlık kanunu adaletin 
8Uratle teminine ve ka
nunların tam olarak tat
bikine bir l:.ıa~ka yoldan 
fakat daba. ~ümullu lıir . 
tarzda bizınet edecektir. 
ruvaki sosyal lwyata ye
lli bir niz:.tm \'Cren mev
zuatın üstün esaslan h:l
killJJerin olduğu kadar 
Avukatların da gı!nİ~ kül
türlü olmalarına iLıtiyaç 
gösterecek mahivette<lir. 
Avukatın teşkilatt;ki rolü 
bilği ve doğruluk husu
sunda temiııat arzetmek
ttıı ibaret kalınavara.k Ad
liyPnin müdabaİesini ica
bettiren halleri de tahdit 
eder. 

. Davacı ile yapacağı 
ı.ıtişare mesnetı;iz iddiala
rın bertaraf edilmesini, 
içtinabı imkansız olma Yan 
ihtilaflarda bir uzla;ma . 
Zemini bulunma:;ına ya-
tar. Bu takdirde hakim 

ve a \•ukat mü~terek bir 
,·nzifnıin ifa:-:ını, b:ık ta
harrisini drulıte etmi~ olur. . 
Aksi halde usul k<ınun -
larınııı zaruri olan temi
nata taraflar elinde da
vayı uzatmağa y;ırayan 

bir vesile haline girer. 

Bu itibarladır ki ka· 
nunnn e::.Lal.:ıı ınudlıe~in

de tebarüz Ptt irildi lri Ye-
1"'l 

cilıle l>ir nıemlcb:et adli
ye:sitH.le. b:ıkkı bak oldu
ğu için yerine getiren fa. 
ıilı! tli IJir Hakimler küt
le::;inc ne derece ihtiyaç 
v :u::;a lıftkimi n faaliyetini 
tenvir eden Ye yalnız bil
ıri \'C <loU-ıu)urru kendine 
~ M t') 

rehber taıııyan bir r\ vu-
kaılar toplulwğuna da. (o 
nıertel:.ıe lüzum vardır. h-• 
te yeni kanunun hetlef 
tutulmuş olduğu bu gaye 
a dli te~kil:lttaki blfı hatın 
ve yiikseluıt.• ıne::.ai:;inin 

en ınühiuı bir mcrlıale~i
dir. Avukatların adaletin 
tevz.iindeki müessir rolü
nü adli te~kil:lttaki hak 
ve v:rlifclcrini Lm zasi
yetlen öl~tiyc vuran ye
ni kauun A vukatJın-ı fi.m-

ı-

1 nıc hizmeti ınalıiyetin<le 
hir meslek a<ldederck, ga.
yesiııi A ,· ukatların huku
ki bilgi ve tccrüLelcrini 
adalet hizmetine tahsis, 
tarafların hukuki nıüna
sebetlcrindcn doğan ~ihti
J:ifların hakka uyğun ola
rak halline tavassut v~ 
umumiyetle mahkemelerle 
diğer rc~mi mercilere ka
nunun tam olarak tatbi
ki hususunda yardım et
mek tsuretinde tesbit et
mi:;tir. llmi chliywti temin 

~Soo~ 3 oci sayfada-

..... ~ .................... . 
• Mebus NamzeUerlmiz f 

• • f Mardin Valisine 
f Villyetiniz için, C. H. Partisi 
f genel başkanlık divanının tes-

f isimlerini aşağıda il~n ederim. 
f Reiı:.icumlrnr. C. H . P. · 

f Genel llaskanı ı 
f İsmet İnönü 
f 
f 1 - Riza Levend: eski Mar- i 
f din mebusu 
: 2 - Edip Erğün: eski Mardin f 
f mebusu. t 
f 3 - İrfan Ferid Alpaya: eski f 
f Mardin mebusu. f 
f 4 - Riza Eı-teın: eski Mardin : 
f mebusu. . 
: G - General Seyfi Düzgören ! 
f emekli general f 
f rir, gazeteci. · · 

Cumhurreisirniz İsmet İnönü 

f 6 - Muhittin Birgen: Muhar- i 
1 7 - Hasan Menemencioğlu: 
f Adliye vekaleti müsteşarı. t 
.............................. ~ 

Cum~urreisinin ~eyannaınesi 
• 

Se'"gili Vatanda~ları ııı: 

Büyiik Millı:t mecJi.:;ini te~ 

kil edccPk ) eni nanızetlı~ri 

huzuruııuza takdim ediyo
rum. Bu namzetleri iuti
hap ederken bize yalnız 

Yazifemn vicdani. ic:ıpları 
ile \ atarıdaslarıınızın ·te-, 
ma.yülü rehber olmuştur. 
Asıl milletimizin büyiiK 
nıecliş azaları üzeriodeki 
itimadının derecesini aıı
layahilcnek ic;in parti tc~ · 
kilfı.tında ve halk tabaka· 
ları arasında ~ok dikkatlı 

tetkikler yaptık. )Jemlc
ketin geniş mmtakaların
da partiye ınen.:mp ikinci 
müntehiblerin takdir ,.c 
tavsiyeleri demek oları 
istişari reylerine rnuı acaat 
ettik. kat'i namzetleı i yük
sek reyiniz~ a.rzedcrken 
vatanın mukadderatında 
dürt sene wüd<lf' tle lıak
kını alacak m"'b'm;lar ü
ıerinde willetimiıio tak-

uir \'e itiınaılını azami 
dtrecede toplaya.bil:ui~ ul

cl uğumuz kanaatıııdayı%. 

Vatandaşlarım, millet biz· 
metindeki vazifelerini~- ve 
d ş siyaset aleminde çetin 
olduğu dedrlerde ya::;ıyo· 
raz. Canlı inki~af halinde 
olan büviık bir millerin 
lıer istikamete bir ~ok ih
ti vaçları ve mes· eıelcri 
k~r~ısırı<layız. Cum huriyc
tin v:ıtana temin ettiği 
emnint ve imarı geniş o-. . 
)arak ilerletmek istiyoruz. 
Vatan<la~lar arasında hu
zur ve sül~unun muha. 
faza~ıııı vazifelcrimiıin ba
:-;;ında tutuyoruz. Cumhu
riyet h<llk partisinin mem
leketin bütün çalı~kan ve 
k iymetli ev Iatlarım hizmet 
yoluna sevk.etmekteki mu
~·:lffakiyeti her gün daha. 
ziyade kendini gö:;tcrmek
tedir. Nifaksiz ve lıuıur 

1 içinde bir ç.1lı~cna ha~a-

tını, milletimize vatandaş
larımıza temin etmek baş-
lıca emelimizdir. Aziz v3. 
tandaşlarım. harici siya
set sahasının şüpheli ve 
karışık bir devrinde bu
lunduğumuz uyanık göz
lerinizden gizli kalamaz. 
insanlığın büyük facı'alar 
kar~ısında kalması ibti
ıııalı lıer zamanda ziyade 
artmı:;.tır. İnsanlık ailesi
nin rı.ühim bir uzvu olan 
Türkiyenin ne vazifeler 
karşısı rıda bulunacağını 
kat·i olarak tesbit etmr
ğ'e imkfln yoktur. llu ih
timnllar karşısında ancak 
kudretli nıilletler kendile
rini ve insanlığı kurtara
r.aklardır. Kudretli millet
ler muhabbet ve emniyete 
day:ıııan hir birlik içinde 
v<ttuıılaı ıuın yüksek uıen
faatı için her fedakarlığı 
yapmağa hazır olan iman-

lı, iraueli milletlerdir. Biz 
bu milletin ba~ında bulu
uarılanfan olduğumuz ka-
- Sonu 2 ine~ eayfede -. .. _..._ - ---
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Cümhuriyet Zab tf)~~nın 
Yurda ve Millete temin eylediği 

faideler 

Kahraman ,J andarmalarımızdan bir gurup 

Cümhuriyet rejimi , 

milletin itlare~iui, cliııı 'e 
ağır şartlar iı;indc t le al

tlı. Şehir \'0 kasabamız 
harap ve Jıcrişan bir hal
ueydi. Birlıirini takib eden 
harplerin netice::-:i olarak 
eşkiyalık itiyat halirıt· 
ı"elmit-1 ana yurdun rlört 
b ~' .. 

bucağını h:ıtilft eylemişti. 

A .. ayi~ temaınile Lozul
ınuş her tarafa Lir em
niyetsizlik lı:ı ,·ası ı,;ük -
mil~tü. 

Şurası muhakkaktırki, 

dahili huzur ve sükun 
me\•Cuu olmadan lıcr han
gi bir inkılftlıın te::-i~ ve 
i<lauıet'iııc inıkfrn t:lsa.v
•ur olunamaz. A1ıaı si it·in-, . 
de yaşayan cemiyetlerde 
bir reform ya.ratmağ:.ı ça. 
lışmak boş bir emektir. 
Emniyetsiz hi<,~ bir ·:;-ey 
yapılamaz. 

Bu itibarla, Cumhuri
yet zabıtası. her ~eyJen .. ~ , . 
evvel, yurdun huzur ,.c 
süktınunu tenıin cttitri 

I"' 

ilk lıedef oları\k ele aldı 
ve pek kısa bir zaıııautla 
bu gayeye ula:;-ır. 

Eskil.len kanrnlık bir 
:ecede, kii~iik bir kasa. 
banm Liı· ıııalı:ılll'sindl'n 
öuür uwhallcsine gi~uıe · 

ye ten.·ddi.it eılı,ıı vatan
d:ı~lar, hug'İilı Türk yur
dunun hn t:ırafınd.'.lrı . 
ken<li ı·v ltriııde oldu i'ru 

l'> 

kadar emniyet ve huzur 
içinde dolaşabiliyorlar. 

Ciimburiyet zabıtası
nın, meıııl<·kette te8is ev
Jediğ·i bu silk fın .,e cı~ı
uiy~t ı:rnye::ıindedir~i~ Lir 

<;ok inkılaplarımııın en 

ınü~ait bir m11'1it 'c va
f:at iı;inde yarntıımasıııa 

ve yayılmasına imkan ha
sıl olıuııstur. , 

Anayurtta, hm.ıır ' 'e 
Hlikfıııuıı teeı:;~ii. U, s:ı lece 
i~tiın:ıi s:ıbalarua 'il<-ııdc 

getirilen inkılt1p n· lıam

h•Jer<> müe:-;~ir olırı:ık l:ı l.al
nıaıııış, ti<.:..ıri \'c ikt i:-:aui 
hayatımızın irıkiı;;afııı<la da 
:ıınil olmuştur. ~İ(·ıııle
kettc günden güne ,·ihı:ı

tını arttıran geni~ \ 'I! ha
cıırılı uir ikti:rnt hareke 
tinin b:ı~l:ırıı:uııuda. sana
yi hay.atınıızı..lu kısa za
manda görülen feyizli ilcr
lcrıwlerle <lahili P.nıniy~ti
nıiz<leki istikrarın IJiiyük 
bir lıis::;esi vardır. Türk 

sıısturulmu~ müt<·<:•tsirleri 
adalet perıçcsind<', l:\yık 

oldukları cezalara çarp

lırılnıı~tır. 

Ayni rnmamla; ka.

nu n la rın t atbilrn tı s:ı ba
ı-;ında da, <·Umlıuriyet za. 
lntasının. nll'mlckctin iç 

timai hayat:mhı, asırditle 

ana.1arımfa dini akidele
rinıle esa~lı tcha vvüller 
hustJle gt!tircrı yeni ve 
modern mevzuata derhal 
intib:ık ederek, hiç bir 
:ıki'aklık. göstermeden ic
raata kovuldui'rıınu ve . ~ 

i~ini hakkiyle başardığ"ıııı 
görüyoruz. 

• -Sorıu Var-

r:~ı~s~, b~ lıizııwtl~rirı if~~ı 1 
C::,na~ınd.ı, ubde.sıne du- ...... --.~ ................... .. 

~en vazifeyi, ileri hükO.- f BtlJ GÜNKÜ • 
metı:iıiğiıı ı;ııamıa uygun if • 
olarak, yani halkı kud- •. P O S T A L A R f 
recine olduğu kadar, sa-
mimiyet ve ~efırntine ce . . 
inandırarak muvaffakıyet-

le ifa etıni~tir. 

Memlekette tam ve 
da.imi bir siiklin t~sisini 
aı:;li bir vazife olarak ele 
alan ve bu i~i liakk.ivle 
b:ı:;;:ıran Ciiuıİıuriyet ~a
uıta~ı. dij!;er taraftan. 8ll( '

Janrı örıleıırne:::ıi ve su~
lularırı takibi gibi idari 
vt~ :.ı<lli salıalarda <la bil-

.yük bir çalışma gfü;tcr
ıniştir. On be\\ cümhuri
yet yılınJa, zaman zanıarı 
zuhura gelen ve siyaşi , 
irticai mahiyctier arze
den su~lar, amaıtsız Lir 
takip ue:ti<:el)inde tlerbal 

~ .................... . 

:!5;3/1939 Cumartesi 

Bu gün gelecek 

Tren postası yok· 
Lur. Saat 10 da Kızd
t t" p, D2rik, 1~ de Nu 
sa ybin, 13 te Cizre, 
İdil, ~lidyat, (iercüş, 
Sa vur, U te l)ivar-,, 

bakır, İstanbul, An-
kara ve Anadolu 
posta ları gelecek, 
sn at lR de 'fren pos
tası gid cekı ir. 

----
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GlUınlUın 
H©ı~~ır0~1rö 

jffiMi 

Ahuanya-Romanya 
Ekonomi~ anlaşması imzalan~ı 

Ankara ~4 I~n d yo: ı de\' letleı le {""kon o -
Al:11:ıny.-1-Ro . 11an- rnik anlaş;nas ır ı ı 
\ a e !~o ı ı o n l İ k : ı o - ı n u ha f.: z a e tt i o· i n i 

ô 

l aş , 11;!~1 i ı llZ ıl u ıı ın ış söylen ı · şt i r . 
tır. 

Ronuı nva 1-Jcı ri . 
cive N~1 zırı ~la tbu-

,; 

ata vaqtı<rı beva-
- t ...... • 

nntta, bu anln~nı<ı 

ile Ronı~nya bütün 

Alınanya ile Çe
ı,o-doval<va arasın. 
daki hinıave n1u1-

ahed~si neşir edil
nıiştir. 

Reisicü mhurun 
Beyannamesi 

-Ba~ tarafı 1 rıd sayfada- içinde muhafaza edcm•ğiz. 

naatını cesaretle söyliye· 

biliriz. Heylerinizde gös
tere<'eginiz kalbi beraber 

lik ile itimat milletimizin 

kudretiue ~ani bir delil 
olacaktır. Aziz vatanı.laı:;

Jarım. Cumhuriyet imar 
kültür, cmlüstrü profl"rarn
larına geniş mikyasta de
vam edecektir. Fakat bil
lıas~as köylü ve ~iftc:i 

haa~ımızın kazancını art
tırıp maişet scviyesiui yük
~elt.ıuek. 

Bunun iç.in geni~ uıik
yaı-;t a ziraat \·e ilk talıFil 

imkfuıbırıııı bulmak baı;;
liC'a emelimiz olacaktır. 

Biitlin idarı~ düıcııinin 
halk i~inde halkın mc·sc
lclrrile vo;:trulu:u~ miista-.. . .. , 
kim ve nıuntazıım i~ıe . 
yişiııin semtreleri hatta 
iktisadi olan \'erirııli tet
hirlrriniıı haşınuadır ka 
naatımfoyız. 

.\ziz vatanda~lanııı: 

Bana ve riyaset etmek
le iftihar cttif"rim Cumhu-n 

riyet Halk J>artisiuc yük-
sek itinıatlınızı .rn.yik glir
mcrıizi isteıiın. 

Ben ' e Büyük :Millet 
:\feclisi <lz::ısı arkada~larım 

Dize U\ık alınla i~leri
mizin hesabını vermek 
biç göz önünden ayırın a

dığ"ımız bir l>orç olacah.tır. 
'fiirk milleti ilerle>'·cn vB 

daima yiikselcn l>ir ~1 
betli varlıktır. 

lçertlc!ki ihtiya~~ıar ,.fl' 

sıkıntılar ne kadar ~·ok 

olsa dıı-ardaki ~ivaRet Lulı-. . 
rnnları ne katla: karı~ık 

ve Jola~ık görünen hütün 
hu zor ~a rtların içindc>n 
Tiirk milletinin itibar ve 
refahı a.rtmı!;' ve genişle
nıi~ olarak ~·ıkacağ'ını 

samimi "e kati olar:.lk 
inaniyoruz, gü veniyoruı. 

Türkiye RciRicumhuru 
Cumhuriyet Halk Parti&l 

Oenet Ba~kanı 

İsn1et İnönü 

23 Nisan 

~ocu~ ~ayramının 

il~ Günüdür. 
itimadınız kı~·ıııetH bir 1----------"' 
emanet giL! ~ic luumm.m 
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Adli ıslahatta mühim 
birmerhaie 

(Baş tarafı 1 nci tıayfada) 

Lakıuıınuan ı\ vukat nam-
ıetıerı· . . .k. . l . 

ı<;ııı ı ·ı ı.:enelık nr 
ii". 

~·c ba.yRiyetile tt>lifi müm-' 

kün olmıyan her türlü 

hal ve lı:ıreketten içtinap 
etmek mecburiyetinde bu-

•UJ de\·rcşi tPsis eyJe-
Iııekı, lı · lun:rn A ,·uk:ıt kun·ei 

e Prabcr A"ukatlık 
sıfat k:ıı:ıi .vc· .\· i ,·azifesiııe ı· ~tı.·11 

ıııın ikti auıııı ıııütc- -

akip (•Jı]jypt \' {' İklİıbrı 
llai . • . uı.t rıazara ahıı uır 
!-İstu k d.' ~ııı · urıııu:::ım. Hım-

eJe:ı ınakiııanın en kutl
n tli uzııvJ<ırınd:ırı l.ıirini 

tl!-:-kil etıııiş oluı. 

K:ıııurıuıı tatbikinden k~ı~ ba~ka Ht->('İ yeıı i ıı tc·t
ı kınc 1 ı.·· .. ı ı. · l 
• < ~ uuyu" uır P ıeııı- kısa bir zaman zarfında 

krıııyct atfedilerek A ' ' il - elıle t>dilcıı nctic'-'ler 1··· ı_ 
'ltl ' ı ' nrıı.. 

,.'. arnı hak ve vazifeleri • Adliyesinin bu <'S.!ri\'le 
U7.ulıla t~:-;bit edilmiş , hakkile iftihar edebil11c.·ek 

ır p 1 x-· 
•• 

1 -~ ecırı vakar \ ' C h:ıy- ve istiklrnlde de tP.~kil·l-
sıvcf · ··· • 
1 

• mı muhafaza ve ada- tın faaliyetine ait bir 1,'0k 

et gayelninc uyğun ola- uıes'eleleri hallt:debilecE-k 
~ak sadakat ve şerefle vaıivette oldu<,.uııu a 0·· · l<: • ..... ıo.. :,-
. rasını uıurak:ı be \'eeibe- tı>rmektedir. D~nebili; ki 

t:.ı muayyen te~ckküllere büyük inkıl:11..ıın nıcml<>: 
~:vdi kılınmıştır. Bu v;ı. ket Adliyesine temin e~-
~ıfeJ~rin ihnıflli ıniies~ir lt'.<liğ'i uu feviı.li eser iİe-
~ıüeyyidelerin tatbikini riye do~ru yapılan ham-
lStilzam eder. Böylece lelniıı en güzel uir Diİ· 

Yolıuz. ve h~ksıı i~leri ınuuesidir. 
tet} ~t! mes'leğiıı vak:ır 

~arib Yakalar: 
~ ... ~ .. ~~~ .. 
Bacakları kısa 

olanlar 
Çok yaşarlarmış 

Yt>nl Neırlyat 

An a Bazı ista tisti kçile
rin, is ta tisti k nesa p 
larına inann1ak İca-
b <l k Çocuk Esir,t?"en1e 

e erse, kısa bnca ·- "' 
l · l Ku runıu Genel ı~1er-• ırısa nlar, uzun Ja- L' 

Caklı insanlara nis- kezi taiafindcın çı
h l 1 hl ı k.panlınakta o 1 a 0 ete (aha sı ınt ı 
Ve Jah uzun öınürlü (Ana) adlı derginin 
olurlarnıış (14) Sayısı çıkmıştır 
---- -------· Yurt yavrularının 

1 Sağlık, Sosyal Kül-

Belediye 
Riyasetinden: 
. Belediyenin 939 Ma
lı Yılı btitçesile sair zu
hur edecek beledi işle
rin müzakere edilmesi 
~e karara boğlanması 
•<;:in Belediye meclisi
n in Nisan 939 mütat 
toplantısı ı /4 ı939 Cu
ınart(lsi günü saat 1 O 
da yapılacağından sa
Yın üyelerin mezkOr 
gün ve saatta Beledi
~eyc gelmeleri ilAn o
lunur. 

türel durun1larının 
inkişafına hizmet 
eden bu kivnıetli 

"' 
dergiyi çocuklara 
çocuklu ana veba
balara tavsiye ede . 
rız. 

Yurtdaş! 

Yerli maiı kullan 

.. 

günlük 
• 
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Bu günkü proğram 
ı Pirinç •">:) 
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Tere Yaf!°ı 
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lH,:-30 Pıoğ"ram 
l :3,:35 Müzik Oııerctler 

-1'1 
14,00 Memleket Saat a

yarı, :.ıjaos, ve meteoroloji 
haberleri 

14, 10 Tiirk müzigi hulk 
musikisi 

14,40, 15,30 Müzik Uver
tüler ve opera aryaları 

1 7" ,30 J> ro~raın 
17 ,85 Müzik Dans saatı 

-Pi 
18, 15 Tiirk ıniizigi J<'aınl 

heyeti 
19:00 Konu~ına Dı~ pı)

litika hadiseleri 
19, 15 Türk ıuüzigi: Be~ 

uuzrablı sazla peş re" ve 
sa mailer 

lU.1~ Türk müziıl'j 
• I"'! 

:.W,00 Ajan~, meteoroloji 
hahı~rleri, Ziraat bor8ası 

fiyaı 

':.! 1.15 Temsil Mera ki 
:~1 : 13 Menıleket Saat a

yan 
:? 1 .15 E~h3 m, t:ıh vilat, 

kaınl.ıiyo - nukut borsası 
fiyat 

21,~5 Xe~'eli plaklar R. 
~1,30 Folklor Kor oğlu 

hakkında 

::? i .45 ~I iizik Il:ı lil Bedi 
Yünetken 
22,0ll lbft Jlık posta ku· 

tusu 
2~,30 ?\lUzik Kiidik Or-. 

kc;;tra =~ef: ~N'İp Aşkın 
~3,0G ~liizik C:tzl>ad Pi 

1 

1 
1 

yarınki proğram 
26 / 3 ;' 939 Pazar 

12,::m l'rn~-raııı 
1 ~,33 Miizik Kiiçiik Or

ke:;tra-Sef: Necirı Askın • t • 

rn:oo )lı1mlekct Saat a
yarı. njaııs meteoroloji ha
berleri 

13, 15 ;\lüzik Kii<;ük Or
kestr:ı-~ef: Nc<'ip A~kın 
devanı. 

13,50 TUrk müzigi 

ı.J.20.14,30 Konu~ma ka
dın S!latı -Çocuk terbive-
Bine <lai r • 

l 'i ,30 Proğrauı 
17 ,35 Müzik Pazar Ç:ıyı 

-Pi 
18. 15 Konu~ma Çocuk 

Sa:ıtı 

18,45 Müzik ş~n oda 
müzigi - lbrahiıu Ozgtir 
ve Ateş böcekleri 

19, 15 Türk nıüzigi t""usıl 
heyeti 

20,00 Ajan~, meteoroloji 
haberleri 

20, 15 Türk uıüzigi 
21,00 Memleket Saat a-

7arı 

1 ~ı,oo ~eı;-'l'li plakl:ır R. 
ı 21: 1 O ~lüıik Hivasrti 
' Cuıııhıır Bandosu ..::_ Şt:f: 

lhsa.n Künçcr. 

2~,00 Anadolu 
Spor servisi 

aja.n:>ı 

22, 10 Müzik Dans müıi
gi-l'I 

23,45,24 Son ajans, ha
berleri \' C yarınki Proğ-
raın. 

mar~in Vakıflar 
Direktörlüğünden · 

~urur· otelinde vakıf
lar idaresi yapılacak 
olan 15 l'e 16 numaralı 
odaların 194 lıra bedel
le tamiri munakasaye 
konulmu~tur. İhale gü
nü 31 mart 939 Cuma 
günüdür. Taliplerin iha
le gününde büktlrnette
ki V~kıflar idaresine 
gelmeleri ilan olunur. 
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Zeytin ya~ı 70 ' -- - --
Yün 44 --
Deri 40 --
Badem ıs 

-90 --
ifadem içi --- --
Ce\·iz 18 ---
Ue\ iz içi 50 -- --
l\lahleE._ _ _ 80 --
jfozi 19 -Kesme Şeker 35 -Toz şeker 31 -Kab ve 118 - - -..:::ahun 42 -- -{..'ay 350 
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• Mardın 

Askeri ihtisas 
mahkemesinden 

f 

. 

Kaçakçılıktan ı.ııulçu o
lup clye\.'W Suiyenio 
meçhul yerinde ikamet 
ettigi anlaşılan Cizre ba. 
dik köyünden cangir oğlu 
mehnıtt on be~ gün zar- ; 
fıııda Mardin Askert İhti
sas mahkemesi sorgu ha
kiuıliğfoe murac;ııat ei
nıedigi aksi takdirde hak
kında Askeri muhakeme 
u:::ıılu K. :!16 nci maddesi 
tt:thik edilertk bilcümle 
enıvalına. haciz konulaca
ğı il~n olunur. 

Mardin 
Ask e r i lhtlsa• 

mah kem e s i nden 
Kaçakçılıktan suçlu "e 

elye\' lll Suriyenin eenupta 
ikamet ettiği anlaşılau kı
z.ıltt>pe haftiav köyünden 
ab<lullah oğlu sadun on 
Ll'Ş giin zaı fm<la Mardin 
Askeri llıfo~:ıs m:ıı.hkemesi 
80rgu hakimliğine mura
caat etmesi aksi takdirde 
hakkında Aıkert mabke
tJıe usulu K. 216 nci mad
desi tatbik edilerek bil
cümle eonalına haciz ko
nulac~~ı ilan olunur. · - ·---· 
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Umumi Ne..-lyat Te Yazı '41el'I 
Direktörü 

~1. Siret Baya: 
Ba•ıldığı yer: (ULUS SESi) Sasıme-wl 
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Türk evinin şe
refli ananesi kiler
dir. 

Kavanoz, kava -
noz reçelleri. ş;şe 

şişe şurupları olma-

---

1 yan bir ev. Çocuk· 
suz bir vuva kndnr 

. tadsızdır . 
Bu güzel ana ne 

ınizi y3sataiıın. .., . 
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$e KURDUGUMUZ f ABRi· SJ .. •' 
, :: KALAR VIE VAPTIÖIMEZ ~·,~ 
15! DEMİRYOLLAR Si .. ·~ .. -~ 
:: Hep ulusun biriktirme gücüne · ~ · 

Bir varmis 
~ 

Bir yokmuş .. 
Evvel zaman içinde 

ÇO~[ :.tllZEL HimcA VIE 
• 

ECITABIDIR 
Sattık iç.in İçi çok güzel Hikaye ve 
Masallarla dalu bu kiti hı her çocu 
~a tavsiye ederiz • 

ca = - ...... ..... {JJ 
N ~ ..... 
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.. ·~ •• dayanır. -·~ . ., • .. .. ,. 
:: Bu gücü arttırmak hep senin ~~ .. _, 
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···--······----~~ıl O MARDİ NC) 1 

:t ~©l~om~vö 1 
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11 Her nevi Defter, Çek, : Yeni getirttiğimiz 1 1 J11 fantazi ve kübik 
\A no, ~1akbuz. Kağıt başlık- harflerle çok şık IS! 
fil l arı. Kartvizit, DaYetİYe. reçete l~dgıları ti.~ :1 D~var af~şleri .. Sinema .,ve basılır. a 
• Tıyatro bıletlerı çok güzel Mücellithanemiz vardır. ~ 

Tür Hava Kurumu 
27 CI - T [ R T ; p 

Büyük Piyangosu 
9a b~r şekilde b~s.!ltr ve k~sa Her boyda kitab, defter 6J 

G ncü Keşide: 11 Nisan / 939 dedir /i!JI bır nıüddet ıçınde teslını \·e sair bütün ~eyler ~ok ~ 

1 :1 \'tk ve beg•füilecek şekil- ı·,!. 
B.. ··k ı·k 50 QQQ edilir. de teclı"d edı"lı·r. 1 

uyu · ramiye : • Liradır ... 

I! Bund:m ha~ka: 1:).000, 12.000, 10.000 liralık ı:I t( 
ikramiy<,lerlı• (20.000 ve 10.000) liralık iki adet mü- 'I Verilecek ~iparişler. göderilece~{ paralar .Manlinde ( Uluı:ı Sesi f.( 
k:Uat "nrılır,,, ~ Basııne,·i) İdare müdürlit!!ü namına g-önderilmeliUir. .;; 

Yf>ni t<!rtiptcn bir bilet· alarak i~tirftk etmeyi ih- l'll Dışarıdan gönderilecek sipariş nümunelerinin ok'.lnaklı bir 
mal f'tmPyini ~ . Siz de piyangonun mesut ve bahti- ~ rsuette yazılmasını sayın müşterilerimizden dileriz. L!.' 
yarları arasına girmi:;; olursunuz . .. JiJI W\ 
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