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Mebus u . ınz ti ari üzeri . d~ ittif la 

toplanEn reyler 
Vf 

yeni 
da v ziyet 

n feı alaştı 
.~lilli Şefin. Büyük MiJlet ~leclisinin 
tan1 bir nıiilet hülas:ısı kudreti le 
milletin huzuruna çıknıası iJt'nli oi n 
talıakkukunu gü.;te ren ş ı efli \'C 

parlak bir neticed ı r. 

lsviçrn 1·e DanzigOe iMiy r te~Dirler alınıyor.. 
Almanya, icaret an laşmasını, Yugos
lavyaya zorla !{abu ettirmek istiyormuş Yaz~ın: Siret Bayar 

Milli Şofiıı. ıııebu::: n:ım
zetıeri )i ilan f>deu 

beyaııuamcleri gönülleri
Hıize rahatlık. nıetrns nanı 
~etleri list~Bi de ruhlnrı

Trııza fenılılık 'erdi. 

görülmomiş gögiis kalıar
tırı bir ha Ji:::-e, göz lrn
ınaı-;tırcı parlak bir '7..tff:r-. 
dır. 

Tuı k milll'tiııiu "'iy.ıl:'i 

h;ı~ :ıtında n·jiıııiıı lınlk~t

lık tııııdt·~i.ıi biitiin murı:ı
~i · iııl ... i::af \ e tekilml'I 
·ttırme~ i ııJ... i._ olarak 

Bu giinul rahatlığı \'C 

furahliğ'ı içinde uıemleke 
tiıı on binll'rce ınihıevve
rini tc>,.kil edfm ikin<'i 
ınüntahipleriıı r c y l erini 
ıuütt ·fıkan l'nrtı ıınmz t 
leı in" \ C'rnwk sun>tilr gos 
t(•tdıkleri şuurlu 1.:1,,. a 
:iytt. Tiiı k mi llt>tlı in Mil
)ı .;efiııc ve Uuıııhuriyı't 
Hal k Parti~ine karşı brs 
ledigi t.uıı itiuıatl \'C mıı 
lıabbetiıı cnıılı vl' yük:s•·k 
1,ıı· tezahüril, :1zeım·tli bir 
t{ celJiısiJir. 

c·h· nlan k.ıhr:anan ~cf, 
ıni Jı hftl iuıi~ etin y<'gflne 
lı.ıkikı ırıünı "'Sİii Btiyük 
~iill<>t .:\1P<'li"irıin. millet 
lııızuı uııa t :ıııı bi: ıııillN 

tıül:1 :ı. ı kudrı•tile ı;ıl~ması 

lüwmunu her fırs:.ıtt:t ve 
her ,.P. ile ile i.;·ırPL t:t~ 

rnişln, oıı kutlu ideallcri
nirı tahakkuku yoluıııhl,i 

' \ iikSl J görüŞIPrİllİ l'll ŞÜ-

f 

;mıll ü ıııau:ı~il1; üıı i ver::-itc 
nutukl~ırııı ı:ı ebedi h'r 

A \'lll zamanda bütün 
Ytntt:~ mebu:-. ııanızc ti• ri 
Hıerinedı~ ittifakla topla
tıan re,·ler. ~lillı 9eıiıı. 
Huvuk · :ıı illet .Ml'clisiııiıı 
tau'ı lıir uıilH·t, lılila:ıası 
kuun tile nıilletiıı huzuru 
tıa <;ık ıu;u;ı iılc>aliı.in ta
hakkukurrn ırü. terPn :;;e-

e -
l'eflj \'C parlak UİI' ııetı-

Ct·ujr. 

Ş.unu cfa kayd t t ııek 
lfı.ı.ımdı:- ki, iki aydan beri 
devam eden ~eçinı işle
tinde l>iitiiıı vurtda . .Jarda 
''ıjrült-ıı ı ııh ;,. fikir birli -

1 

dit ktıf olarak izhar 011 
yurıı.u~l:ırdı. 

~Pfin lıu yüı,ı-e!- uirt l{-

. .\ n k h nı ~ ' 1 a c: y o: 
I~oyter Aj .:,-. ı B -
t ' ıı<l n bi ıJi .· \·or: 

f-;vic ·t.<Je iht İY'ıti . . 
hir tedbir ol. .. r· k 
üzre hu ıut 1uh 1-

fiz'eri takv i ,1 ·edil-. . 
O"!JŞUr . 

. nl<~ır~ ~8 R d\'''J : . 
l),1 nzi ğde de b,ı z ı 

tedbirle r :. lıudığı 
b i i d ! r i J ı 11 ektedir. 

l ler y,ı pn11şl ı r , Po
, lo .y .ı İç; ı kcını 1Zl 

J döknHvehazntzdi 
ve b:i ğırın ışl nı d ır. 

\.' v ' 
ıu~o. '.~a 

-
... Li 

' 

pclrtbi hü ,(ı l1 f L..! 
Hı v .. ı t p ı • t !'> i ~ ı a.. 1 

sıo<l<ı ~ ~.p ı L"c •k 11ı ü- I 

!inden hareket et-
nıist i r. NCl zır evve
hl Buda peşte ye gi
decektir. 

1 i ere Genel~ur-
may Başhnı 

z.ı k cr ~ :ç-:ıı lıükli - Tayyareyle Pari
ınctt> ta ,n s .. :lô.hi\'et 
veril.ııis ı ir. · . . " . se gıaıyor 

1 
Bir g r z .. ten in vaz-Pe\v·ıy.:ı r\lııı a ıı- l ... <.; .. - • 

1 _, 1 .• t i ı ıg1 ·1" g·o . , Alın;-ın. 
Ankara :2 Radvo: 

Uugün ~.fayyare ile 
Pcır ise han·ket ede
cek ob n lngiltere 
:1Skeri hn re ld\t şe
f ine bir çok ge

\ "lVCl ~a Si 1 lll\ l ı v .,"- . 
· - 1• 1 · p / v .1 ı ugo~ı~ vv:ida kı bulunı ıa 't~l ır. O- - w • ... .., 

1 \ 1 

1

4:>0 hın .-\l ı1<1nı tenı-
onv~ . . ı1~11y:-ıı1 1 ı ı . .. \ 
1 1 f .. .. t 1 I 1 sı! eden uc , .l.nan te.... ın ı Şll oct e n.~l ~ 

edece <tir. Bütün 
Po lo ıy:ıda v.ıt:'ni . 
teşt k k Ü 11 e r ırı i t i n <r -

c 

-----kuıı lt zahüı·Jt.:ri :ıra:-ında 

İnönü J l' vriııin uu ilk ta

rihi . Pçiıııi ıı ih:ıyct bıılur
krn, lrn kutlıı giinü co~
kwı tt·zahurler aı:ı::mıda 
kıı c:ı.khıy:ı n IJütiiıı )far
diıı halkı, şencli \'e ~e\ in~· 
li idi. Bu iı;ten ~cwinci, 
IIalkC'i'İıniziıı yiik •t•k tt• 
rnce8iııdc ın:lıi marı-ılar . 
t11rcnniim eden l fandoııurı 
dr~fı <;mlataıı se::;i, t:ı ı;ü 
liiıı nilrnyet~iz tJfu l:ırına 
kadar y~ıydı. gGtiiıdu . 

Bu C'ı-ki Tıirk div. rı 

nıeb\ısunu n c e J e 
B~rl i ııe ca o·ı rınıstır. ııera 11 ar da ı efo kat 

.. h ,, 1 

Bunlar Hırvatların etnı .. ı\tedir. 

ı~!a c~1ristana ilhakı l 
1 

I, 
içi il ımıp:,ğ:rnda 1 ort ar aamarasınıla 
ya pın:1 k t~ıdırJa r. 

A nk:ı ra 2 Rad vo: 
Lort ı~ r ka n1a ra~ın-
d.:ı hu o-ün Harici 

.~ 

polit ik nıliza kere le· 

Almanva Yu!!OS-
,, L' 

lavvava 48 s .ıatt<:n 

b~ri z~rl:l k<ıl)lıl et-
ti r n1ek istedi ğ·i ti-

ri _v :l p ı I (1 c a r, t 1 r. c ,ret [lnhışı11:1~ 1 ııı ü-
., . . . Çernh"' rla yin İşçi 

nasehet it B lora d J I I f' I 'd .. 
. ,..., ı nu 1<1 <:: et ~ı t'rını tez' ı.k ~1 l t ın<lcı bu- k 

1 
I . . 

· · : ı J u ( t nı ı s t ı r. lunnıaktadır. ... · 

1 ıif rilr, melıu:; naınzt•tleri 

ı.füı E dilıııedeıı öneP. ınPııı
h,kı tin lıir <:ok yPı}priııde 
ıı:ıınzet ıı .. tc !eri uz ·ı ııı ıe 

:-,ıilleti kütle haliıu.lc teııı

~il edPn ikinci miintcbip
lerl0 istişarecıp bulunula
rak p:ırtice gö:..te:ilnı ıne 
bu- ııam'l.f'tlcriııin mili 
bir ı8tıfadan ge~irilnıesi. 
aı:::il milletimizin Biiyiik 
I\lt-cli:, azaları ıizr.indeki 
itimad cJcrece!lini ve ı a .. -
tivtl olan ~ar~ıln:ınz in·ı n 

<·ı~H. görü~teki İ:53b~tlı i 
mL•ydaııa k oymllş, K' ' ı 
Jist rejimin hr·r şc·~ deıı 
önce halka ~iog·ru tekarnul 
, r ink·~af l tınekte old u 
,.,·unu u!u~·l uıi.ıjdPlcınhıtir. 
h • 1 

nııı yalnız in::;aııları <jcQil, 
D:ığı: Taşı kutsal yetin 

So:1 günlerdek i 
A n k ~! ı-;1 ~ı..: R :.ı d yo: hük iı n1et le 111uha -

A 1 ıan v< nın prop-ı- k fet f_)derleri ara-

~;, ınilli alfı k:ı. urı sekiı ı 
tııılvon Türkilu vekfıletiııi. 
iııtiilıah hakkını ıizeriııc 
alaıı kırk hiııi uıiitl'<'l \'İZ 
İkiııci ınuııtehipleriıı n·y
!eriui t:ım bir inanla 'e 
ıttif:ıkla parti ııaınıetlcriııe 
\·erınclt>ri. dcmokr:lt lıa
htt ya. ı~yan r.ııill etl ' rİ11 
~tibiu<.le ~iwuiyc kadar 

Bir giiıı ünct' hır b:ıy-
r:ını uıanzaras-ı :ırzed<-ıı 

bütliu yurtta balkııı coş-
1 

önünde ~e' g-i ve S:lj ~ ı 
İle Pğ°İldİ: IJir Uaha egil· 

ı ui. 
/ 
ğ·aııda N., zı rı bu ak- sındaki görüşnlele
s l n 1 b i r k < ı ç o :1 ı ı - re t· h er n n1 i '-"et veri 1-

l l~ük seyahat içi~°:) Be~-1 mekt~dir ı -
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Türkiyede 
Yü~se~ Ziraat T a~sili ve ilmi 

araştırmalar 
Tiirkiyeue yüksek (Aka

demik) ziraat veteriner ve 
orman tahsili 1933 sene
sinde hu~u~i kanunla te
essüs e<icıı Yüksı•k Ziraat 
En::titülniıı<le yapılır. 

Enstitüleriıı faaliyeti 
yalnız yüksek ım: t:ılck tPd
risatırnı inhisar Hıneyib 

bütün alak'ldar sah:tla
rın<la te<lriiatıııı olclu~ıı 
gibi ıııcnilt>k etin bu ~aha· 
}ardaki ilmi c~:ıslarıııı ara.
rnak, teslıit ctrııek v~ bun
ları memleketin kalkmuıa
sı için t:ıtbikata arzetıııek 
husu~larını da ~ ii nı u 11 ü 
Jain•sirıe <.ılmı~ bulunmak
tadır. 

Erıstitüleıin ha~lıea iki 
o-ave:si :\tırıl:lrdır: . . ' 

1 - .Meınlt·k~tin zirai 
kalkınma saha:-sındaki tek· 
ııik ve fenııi esa~larını ha.
zırlamak (araştırma) 

2 - Bu kali,:ınrna ve 
iiuıi ara$tı rnıala rla tedrisat • 
için lfııım olan :.ı h..aueınik 

tlemanları nıt:uıkket ll:ı

lıilinde yefr:tirmek ( Ted
risat) 

Bu Psasların en ıınıva
fık bir \'Ckilue tPuıini i<;iu 
bu miics~e::;cye tauıa tnl'n 
akademik nıalıiyet 'eril
mis ve lıu ~uretle Yetis-~ . .. 
mekte olan ilim clcnıan-

larına beynelmilel kaide
ler uair~sinde ak:ıckıııik 
tin,,an ve sulfrhiyetlerin 
verilmesi imkanları temin 
edilmi~tir . . 

Ziraat iluıinia faydalı 
olalıilmcı:;i için tamamen 
"Autoclıtonı!,, bir mahiye
ti haiz bulunma~ı, yam 
bu ilmin tatbik şahasın
dan docrmu:- olın3::;ı lflzıın-e • 

dır. Gen<; elemanların <la 
~alı~acai\ları mulıitlndc 
yeth~ıncleri,nin ne kauar 
mühim ,.e faydalı ol:ıca

;tı Yarc;;tei izahtır. 

Enstitüye kabul edil-

profcsürlenle <luhil olnıak 
üzre 1939 sPne::-i için 1~5 e 
baliğ" olmaktadır. 

Te::;is tarihinden bu 
gline kadar Enstitülerin 
muhtelif fakültelerinden 
4:-J~ talebt· mezun olmuş

tur. Bunların büyük bir 
kısmı ziraat \ eh.fdeti em 
?inde veyahut hu~u::-i tat
bikat ::;ahalarmda uir kıs
ıııı <la Erı~tiıü lalıuratu

\·;,.ırlarıntla aka.<lemilik sa
h.iu!l c;alı~m~ktadır. 

Ziraat. Yı!tcriner ve 
Orman fakültelcrirıin ırıü:;;

tcrck <ler:-;leri Ankarada 
her.ıuerce gii.::ilir. Orman 
fakültcRinin ıue::ıleki kıs

mı, Belgrad ormaornında 
Hahc;cköyde bulunmak
tadır. 

Zirat fakültcsiııt• alına
tak olan talcue Eıı~titü-

ye gimıe<len en·pJ lı ir se
ne müddetle orman «ift-
li :1 iııile sti.lJ. rer oiarak ,., . 
ameli ziı aatte bilfiil ı;alı~-
tırılı r. 

Enstitülerin muhtelif 
labratuvarlarında evvel 
emirde meuılek~tiu ikti
Radi kaikırıııı.ı::ıına. yard1uı 
iı;in aktü<'l ve pratik me
st·lelelerin lıa.lliııe çalışıl

nıaktadır. 

l>iiTer taraftan mem-,., 
lekt·tin zirai ilim nokta
sından kl:ısik ve siste
matik bir surette tetkiki 
ile yerli bir literatürün 
,·ücuue . getirilmesine de 
çok itina edilmektedir. 

Bu güne kadar Zira
at, Veteriner, Orman, ta
bii ilimler ve ve Ziraat 
sanatları sahalarında ta
bedilmiş eserlerin adedi 
yüze baliğ olmaktadır. 

13u eserler dünyanın 
hemen bütün ilim mücs
se~elerinin ncşriyatile nıü
badele e<lilmekte<lir. 

mek için lise tah$ilini iyi Enistitü ne:-1rivatı baş-
bir derece ilP bitirnıi:;; ol-. • ~ 

lıca 3 Kategcırive avrı-
mak lazımdır. lır: • ~ 

Bu gün Enstitülerin 
700 talı!besi vardır. Ens
t itüleriR tedris ve ilim 
beyetleri azaları ~abancı 

1 - ilmi ~·alı~mala_r 

2 - ''Öğütler" sade bir 
liaanla müstahsil için ya-

------ - - ~-~--- -

Rllus Se~ 

ŞEHiR Ve 
1 

iLCE 
.a 

il A /J E .'l L E il İ 

Jan~a rma Kuman~anım ız 
İzmir Jandarma Kuman
danllğına tayin edildi 

Mardin Vilayet ,Jan
darma Kumandanı 
Binbaşı Nazmi Sun-

gar İzmir Vilayet Jan
darma Kumandanlı
ğma tayin edilmiş ve 
emri gelmiştir. Yakın
da yeni memuriyeti
ne hareket edecek
tir. 
Mardin Vilayet Jan

darma Kumandanlı
ğına Y ıırbay İzzet 
Akın tayin edilmiş
tir. Mumaileyh ya
kmda Maniine gele
cektir. 

Yıllardanberi ili
miz Jandarma Ku
mandanlığında bulunan 
Bay Nazmi ~ungar ça
lışkanlıgı v azifesevcr -
liği ile lıer kesin sev
gi~ini kazanmı ştı. Bu 
vazifcseverliği ile umu
mi bütçeden verilen 
tahsisatla vilayet böl
gesi dahilinde on iki 
Jandarma nümune ka
rakoJu yapılmış Te jan
darmalarımızın istira
hatları temin edilerek 
bir takım kötü gayri 
sıhhi binalardan kur-

Bay Nazmi ~ungar 

tarılmıştır. 

İdil Kazasında inşa 
edilmekte olan J andar
ma karakolu ve subay 
binası da ikmal edil
mek üzredir. Yapılan 
binaJar muhitte hem 
örnek olmakta, hem de 
bulundukları Köy, Na
hiye ve kasabaları süs
lemektir. 

Değerli Kumanda
nımıza yeni vazifeleri
ni kutlular ve büyük 
mu \'affakiyctler dileriz. 

Şehrimiz içme suyu projesi dün 
ihale olundu 

Bir müddcttcnbrrl iha
le olunmak üzre kapalı 
zarf u~ulilc ck~iltıneye 

konulmuş o];ın Şehrimiz 
içme suyu projesinin dün 
ö[!leden evvel saat 11 de 
Belediye Binasında. bu 

zıluıı~ ameli eserler. 

3 - Tal<~be için yazıl

mış ders kla vuzları. 

Bunla rJan ma:ı.da her 
gün yPni rser1er yazıl

masma dl·' ~ı CB edilmek
tedir. 

i~ için yapılan uir top
lantıda zühur eden iki 
taiiptc n birine mühendis 
Ba) Zinrıur Okana. 40·W 
lira iherindcıı ve 0/ 0 33 
tenzilfltla ihalesi yapılım~ 
tır. 

Ulus Sesi - Müteah
hit Mülıendi:; Bay Osman 
Zinnur Okuna muvaffa.
kiyetler dil er, V <'kftletin 
dPğerli himmetleri ve Be
lediyemizin gayrctlcrile, 
memleketimizin ; en mil
him ihtiyaı;larından biri 
olan, iyi "e sıhlıi içme 
suyuna bir an evvel ka: 

SayııA18g, 

Şe~irden-Köye 

Merhaba Küvlii Davı· . . 
l:ır, nasıl~ınız; .Meb'u::; se· 
ı·iınin<lc ırö:;terdirriniz alfl· 
y b b 

ka ve birlik bizi c;ok se· 
vindirdi. t~te böyle tıcr 
yurd ve ulus i:;ine al:lk~ı 

·g-österiniz . . Şeflerimizin, 

Partimizin ve hüküuıetiıı 
isı eklerini el birliğilc y:ıp· 

maya çalışımz. 

Se\'gili CHmhurrı·isi· 
miz İsmet lnöııünün ıı ı elJ· 
us namzetleri hakkınılald 
beyannamelerini gaıctc· 

ıııize geçirmi~tik. Iler bal· 
de okudunuz. Okunw ınıŞ 
olanlarınız vars:ı. oku::-:ıırı· 

lar. 

Kahraman ~efiıııiı, 

se"·crili Babamız sıı köv· e ' • 
liileri daha mes'ut bir 
ha vata ka vuRturacak i:-;· .. ,. ' . 
lerin yapılmasını lıu be· 
yanııameJerinde i~arer uu· 
yurmuşlardır. 

Hepiniz ve hepinıiı 

birden Cünıhur Ba:-;k:ını· • 
mızın önünde sayğ'ı ile 
eğilelim. Bugünlük bu ka· 
dar sayın dayılar. 

Ka radı.1vt ., 

Yeni Neşrıyat 

Ana 
Çocuk Esirgenıe 

Ku rumu Genel A1ef' 
kezi tarafından ç ı -
karılmakta o 1 a n 
(Ana) adlı dergin in 
(14:) Sayısı çıkm15• ıt' 

'\' urt yavrularının 
Sağ·lık, Sosya l Kül-
türel duru nıla rİn ı rı 
in k işaft na hiz,1et 
eden bu ki yn1et1 i 
derg iyi çocukla r a 
çocuklu a na veba"' 
ba la ra tavsiye ede· . 
rız. 

--------------------~ 
vuşmasını tekrar olara~ 

can ve gönülden dileriz. 
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_ Sayla 3 ~lııs Soai) o:ıayı 1180 
---...;.------------~------~~~----!:=.:.::_::::~----~--------------=-------~-----------
·Cümhuriyet 

Zabıtasının 
Yurda ve Millete temin 

eylediği f aideler 
Tür~iye raUyodif üz yon Post al arı Piv AsA-

Türkiye radyosu Ankara radyosu Buı!day 2 
~ı\rpa 2 

1 75 
140 

- Diiııden Aıt:ırı -

Bu cüwle<.lcn olarak, 
Polis teskilitının kazalu-

Py]eıııt-k g-ayelerile µolis 
Eııi~t.ütü~ü kurulnnı~ ve 

bıı ilinı \'U \"'asıııJa muh. - ' 

Uzun Dal§'a: 

Kısa Dalğa: 

1G89 nı. 18:i Kes./ 120 Kvv. 
19:14 m. 15195 Kes./ ~O J\.vv. 
31,70 uı. 9463 Kcs. / ~O Kn-. 

Lln ( Bif çuval) 620 
Darı 2 ı= 50 
::\o but 5 50 

---ı----
Jlercimek 2 75 

' ra ve nabiyeıere kadar 
teşnıili karar altına :ılın
mış ve mali imkanlar nis
lıetinde tahakkuk sahası
na isal edilen bir prog
ramla bugüne kadar J 43 

tt~lif der~cPli tahsil kurs . 
ları ve :sınıfları tesis edi
lcrPk. ın~~iek mensupları
nın uınııuıi sevfrelerinin 
yii\:seltilmesi i~ıkanları 
bazı rlan nıı:;;tı r. 

Bu günkü proğram 
[ Pirinç - 22 --

1 

--ı--

;::.ade Y af! 86 
ı _T_ere_yaır-ı --- -_-_-_ 

18.30 Pro~ram ı . ~ 1 21 ,OO Konuşma 1 _Zeyt_in_~y_a __ z_ı _ ,._7_0 __ _ 
18.35 Müzik \Teş'tli mü- ı 

zik- PI ' 
Yün 44 21, 15 E~haın, tahvil:it, 

kambiyo - nukut borsa::.ı : !>eri 

kazada Emuiyct amirleri Ayrll·a yeni trsis olu-
19,00 1\oııu~ma Türkh·e 

' . fi~··n 
1 

Badem 
40 
18 
90 
18 

postası 

ve komiserlikleri ihdas nar.ı polis kullejile, ınes 
edilmi~tir. le~e. küçUk Yastan iti -

l . . . ~ . b:ıren he\·e~li • lı~lun:ınla-

19, 15 Türk müzigi Fasıl 
heyeti 

~ 1,:?f> X<':; 'eli p!aklür n. 
1 

~adem içi 
:? l ,30 lliiıik Hadyı: Or- Ceviz 

k 1 ------ - -- --·estrast-Şpf: Praetorius 
1 

Ceviz içi 50 

'olısı lıır uuınıe hız- .1 1 . . . . ~ . . ı rıu ua ı.ı tahsıl ı;ağların-
lllPtı oldug-u ve ıhtıyaç- da iken tıll•sleki lıir üılirn 
lara tanı zamanında ve ve terbiye ı-;istenıi :ıltın
kifayetle ('t:vap vermesi J da yeti~tiriluıcled temin 
lüzumu giiı öuünde tutu- olunıırn:;;tur. 

:?0,00 Ajans, mcteoro1oji 
haberleri, Ziraat borsası 
fi~·aı. 

:!2,30 lfüzik Operetler ~l ablep - 30 -
- P I 1 -i\.,....,.1-az-i~----•-1-9- -

23,00 .Müzik Calhand Pi 1 
Kesme Şeker 35 -
Toz ~Pker_ 31 = 

larak kadro ıııevcuJu 
metodik bir proğ'ramla Ana hatları itibarilt· 

:?O, 15 Türk mOzigi 
~ 1,00 ~kmlektıt ~aat a 

yarı 

23,45,24 Soa ajaırn, ha
berleri ''e yarınki Proğ- , 
ram. 

Kahve 118 
~abun 4°'> -- ---- 1 <;ay '350 -

tek viye edilmiş \ e edil- saydığımız v~ Cunıhuri-
uıektc bulunmuştur. yetin zaman itibarile kı 

: !~~mı üZüö1- 20 -

Pekmez - 12 
ı"----' Hal • --, 50 Mardin 

Kemiyet itibariyle şu 
Şckil<le islfth ve ikmal 
tdilen Türk polh:ıi keyfi
YH Lakıuıındarı da ele 
alnımı~ ,.c bu sahada ile-

sa, iş itibarile asırlar dol
duran senelerine ~ı~an bu 
il'rant Tiirk zabıt:ısıııın 
büyük inkiHlpt a bisseşinc 
dü::-crı 'm.ifryi mu' :.ıffa
kıyetle ba~~ırdığını İtibat 
ctrnektrdir. 

İcra Memurluğundan 
, .................. .. 

Mardin 

• 
ri a<lımlar a.tılmı~tır. Za-
bıta !rn ' ' vctleri, halk i~·in 
Yapılan kanunlarla, halk 
arasında ilk temas "a:::ı

taısı olarak itio:ıriyle, uu 
\'azif~, kendilerine te\·di 
olunan elemanların, de-

- Bitti -

Mardin 

1'Iardioin ş~v ullub 
" 

n1aha1lesinden ceb · 
ra i 1 kızı bekt u re ve 
~lardin nafin drıi
resinde cın1ele ça
vuşu ı ı urettin ara
larında n1üşterek 
ş: yhulbh nuıhalle-rubtc ·~ttikleri i~in ctıcrn- T d • · d -

tniyct ve ~umulünü rniid- a pu a1reSJD en Sİ nde V~\l(İ Şarka O 

rik bir k:ıuiliyettc bulun- Sü rva ni kn tul j k ı ve şi nıa len tarik 
tnaları ''e bu gaye ile 'n1illeti-nden sado nc:ı- o-arben vusuf ve 
Yetiştirilmeleri, nıe~lckte I . b . . -

ıuuvaffok olmanın ilk ~ar- no vereselerı tara- şey hı ı ken halen ze. 
tıdır. Bu lazime, göz önün- fın<lan tescili iste- keriyya oğ·lu abdul
de tutul~ra~, ~o.lis ıne- nilen debbağhane )ah hanesi ve ceiıu-
ınur ve amırlerının mes- k. · d k. . k. l .. l 
le•-~ ı,·ı ·1 . . rtırmak nıev "tın e va 1 1 "ı Jen şenın111 {eil ha-1\.l uı ~ı erını ar... ...... , 
vazifelerile alak.ı<lar ka- bap dükanJn senet- len sado oğlu ibra
rıunlara icabı "eçhile va- siz bulun nın~ı nda n hi ın veresesi ha ne-
kıf bulunmalarını temin l J · ı 
.....___·~-------------ı 

23Nisan 

~ocut ~ayramının 
il~ Günü~ür. 

............... ~--------------- ! 

ötürü nıa 1aJlen keş- erı e rnahdut 300 li-
fine gidileceginden ra kiynıetinde bir 
aJnkası olanların bap hane ile ayni 
gazetenin çıktığı n1aha1lede vaki ye
günün ferdası gü- n1ini ve cephesi ta
nünden itibarense- rik arka ve yesari 
kizinci günü sc.ıat i sahibi senet hanesi
<le orada bulunacak le n1ahdut 50 lira 
nıenıura ev r a k ı kiymetindeki bir 
n1üsbitelerile birlik- bap çulhetci dük ka
te nıuracaat eyle- j nıoın kabili taksim 
ıneleri i!a~ ol~nur. ohuadığından n1ab. 

karar verilnıistir . . 
kenıece s~ı tı i ınas1na Askeri İhtisas 

mahkemesinden 
Hant nin \'e düka. 

b · · Kaçakçılıktan suçlu ve 
nın ırınci satışı 2/- elyevm Surfrenin teldar 
5/939 Salı günü saat köyünde mukim bulundu

] 1 de 1'1a rdi n icra ğu anla~ıJan Cizre zevinik 

dairesinde va pıla- j köyünden zıbırıdendgma 
. ~ oğlu herlıonm on beş gün 

Caktır bu artırmada zarfmd:ı Mardin Askeri 
0 

o de yetnıiş beşi ne İlıti~:ıs ·~~:ıhkenıesi sorgu 
t~ }' l d ..., t k- hakımlıgıne ınurucaat et-

.:~ ıp çı {Ola ıgı a ınediği takdirde hakkında 
dırde satış on beş Askeri usulun 216 ci mad

gün sonra 17 /5/9'J9 deı:;i mucibince haciz mu-
ça rşamba Q"ÜnÜ sa- amele.:;i yapılacağı ilfin 

~ olunur. 
at 11 de ayni yerde 
satılc.caktır. 2004 nu
rna r alı icra iflas ka- Mardin 
nununun 1~0 ıncı Askeri lhtisaa 
nıaddesi n1uci bince nıahlrenıesinden 

işbu gayri n1enkul
de hakkı olanların 
satış günlerinden eve] 
icra dairesine nıü
racaatları ve satışa 
İştirak edeceklerin 
0

o de yedi buçuk pey 
akçesi getirn1eleri 
dellaliye ve sair nıas
raf müşteriye ait 

olduğu ilan olun'!~~ 

Kaçakçılıktan suçlu ve 
elye'"nı Suriyenin cenupta 

ikamet ettigi anlaşılan kı
zıltc.'penin haftihan köyün
den hüseyin oğlu şeb da
vut on be~ gün zarfında. 
~ı ardirı Askeı i İhtisas mah
kemesi sorgu hakimliğine 
muracaat etmedigi taktir
de hakkında Askeri mah
kem~si usulu K. 216 nci 
maddeı;i tatbik edilerek 
bilcümle emvalına haciı 

kouula~ağı ilin oluıı"' 
-- - -- --- "4 

• 
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iDAREHANESİ 
JVIARDIN'DE Umumi Neşri!1:ıt ve Y ;:%1 işleri 

Dirck~ürli 
E.k l Halke·;f Bbıasi H.u.asf Daire 

T elğ'raf Adresi 

Mardinrle "Ulus Sesi., 

YURTTAS! 
,) 

T 

Bu 
yük 

cu 

iei de 
.) 

Tür r~!ava l(urumu 
2lcı~T[RTİP 

B ~iy ··. { Piyang 
rı ncü K şidt : 11 Nis~n / ü39 dedir 

Büyük kramiye: Liradır .. . 

Bu·ıda ı lı:. : 15.00(ı, 1:...0CO. 10.000 liralık 
ikrami~ ele Jr ·>1 ).f ı O' c· 1 .OO'l) li• alık i\..i alet mü-
l·ftfot vardır ... 

l 

Yf'nı t rtiptrn lh lıiltt cl:u k İ~tirftk etnw)i ih 
mal et ne' iı i:. ::-\iz de pi:n n .,.o n ıoe ut ,.e b::ıhti-
yarl,m ar·u na fT'l ını.., o ur, ııw.... C:.: 

----~---~--&::mlllE'* .. ;;ml5ll*ıai81•+ ... .--~ 

' ' ' ;"er l~a .. -9 
.. .l. . '"' .. ·' ,.-.... 

Ba ıldığı ye:-: (ULUS s~ Sl) B~u:c.e1'i 

Türk evinin şe
r • fl; .. r ' f t' • ı ki ı r-

d i r. 
Ka ·a· oz. kn\'1-

roz ,.. çdl<: ı i. si5 ..... 

1 

ş'ş · ş: · up~ ı ~I P:t-

ş ,. 
... • 

y:. n bir v v, Çocu'· ~ 
suz b;-- Yu a ı·.v ır 

t ~çlsızdır. 

Bu o·ü 7. el ~ ı ; ı e 
~ 

l 'llZI V3Sa ta iını. . . 

'"ıtiJ~»:Ctııf!r'Ci ""~ 1 • ) 
ti Qı;J$ '° ~ <JW • • • (.! ı 

• 

.... 
,;:ıu 
t! , u. 
"' ·•• .. 1 

o ' 
• ., 

l '' t'l l 

r;J ~! 
~ ı 

6ı • .,, ,, 
1 

aıı 
l' 

ktiırme gücihıe , · 

Tiy~1 tro b1 etler· çol\'. ~ -ız l .\Iiit:ı'llitlı::ınemiz ,·ardır. 

lkr hayda kitah, rlufter 
\'P a:r butlın :;:{'yler ı·ok 

. ~ ve beg u.lee k :,;; ... il 
cte tPch 1 uiilir. 

bir · : .. ,. ~ 
,. 

\e'ilrr · .. ıp: ı.hr. ı.;ö•i.<..rıl~·c •· . '\.rl 1 Lıu: .... i 

t \"İ ) 1ll.~ 

1·~1 '-'tttl ~ .ıılm ası 1 


