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Sahibi ve Başmuharrir 
SİRET BAYAR 

\iemleket menafiine aid yazılara 
88\-1aıarmuz a~umr. 

Basılmayan y:ızıi:ır g-eri 
vf>rii m pz . 

On ikinci yıl 

Sayı 11

1
9

9
1

39 
·ı 

10 Nisan 
Pazartesi 

Sayısı 100 Paradır. 

Kuruluş ~-ılı t Agustos 927 
5 

ita avutl ğ n iş line 
Hariciye Vekilimiz 

Romanya Hariciye vekilile 
İstanbulda görüştü 

Ankara U ( Had~·o ı -
1'iitkiye lI:ırfriyP Vekili 
·.'iiluü Sra~·oğ"lu ile Ho
nıany:t Ilaı iciyt: :\'a·ı.m 

Gafenko ara~ııııl:ı, H:ı riı·i 

Ye Vı;kilinıizin İstanhulda 
lıulunmasilu y:ıpılaıı ıııii-

1:1kat hakkında rw~rolıı

ııan reıııi tt•uliğ;dt>: 

Türki~·e ve Hom:ırıya 

Harir.İ\'C VPkillt>ri, lst:ın 
lııılda .lnıluıımalarıııdaıı b
tifade e1Jerek, nıcmleket
lerinin vaziyetlerini yakın
dan tetkik ettiklerini \' (• 
ıncmlekctlerinin aradaki 
anlaşma. \ 'C Sclfınik ~:ıktı 
içindeki ahitlcrine de\'am· 
lan lüzumunu kabul et
tikleri bilJirilnıcktedir. 

Gaf cııko. gazPt eciler<' 
vaki beyanatında dr.mi~
tir ki: 

"Tebliği gördünüz. Uuıı 
dan b:ı~ka SüYliV<'Cf•k bir .. . . 
şey yokturr. Bizimle Tür-
kiye arasında lıir rniiı:ı.
kerc yoktur. \;Unkü, ıuil
ıakere aradaki ihtilaflar
dan ileri gelir. Biz aıw:ık 
aramızda l.ıiri lıiriınizden 

B:1y Şukrü Saraçoğlu 

fikir alm:ı.k. ı•lle ı iıııizi ı;ık

nıcık için lıulu -. unız. Bu da
f:ıki ol sıkı:;ınıız ılaha saıııi· 

mi ve kuvvetl i olmuştur ... 
Şiikrü Saraçoğ'lu da 

gazetecilere; .. Balk:ıul:ırı 
al:ıkad:~r e len mese:lf'ler 
iizrri rıd l• göriit:ıncler yap
tık. Gört.liik ki. bu görii~
uıe Jhcnk birliği yarat
uı ı ... tır., deıni<~tir 

Homanya llaı i~i~·e Xa
zırı bu ak~am lsta.nbul
tlan ayrılıııı~, Hariciye 
Vı·kilıniı el<; A ıı karaya 
<llinınüştür. 

devam ednyor 
Kır©ıO V® IKır©lDÖ~~ 

s~ocarnnD<t~ 

Tir n ansonr 
İşkodra ~Ja i 

edil • 
ın 

Ankara /CJ Radyo 
İtcdvan k~ıvved~ri 

J 

bu sabah saat ü da 
Tirana 
<lir. 

girnıişler-

.Aııl\ara ü ( A. A. ) -
ltal~ an kıta:ıtı 'l 'ir:ıntlan 

~onnı lşkodnıyı da i ~ğ":tl 

etıııi~lı•nlir. 

Aıı>;1ra n .\ .. \. -
Arn:i\·uıJuk htıkü 

nwt nıerl·aziniıı El
b 1 s ;.ı n <1 n :1 kıl e d i 1-
d i fr i sövlen 1nektedir 

.. 7 ,, 

Korla adasımı da 
iş~al edileeek? 
Ankara 9/10 Rad

yo - Bir kaç gürıe 
kndar Arnavutluk / 
sahilindeki Yuna-

Korıt Ciyano 
Tiran~a 

Kral Zo;1·o Yunani::ta
n:ı. ırf•ı·ıııi !" \'C Kraliı·e ile 

M • , '\ . t aı"d ({oı·fu İtalyan Hariciye Nazırı nıs ana 
Kont Ciyano l.ıirlikt c Jı'lorincyc gelıııi:;--

tir. ~l'lfrnige g-idccl·~i ~üy. 

len ıııek teıı~r. 

H<lasının <la ltalvaıı -,, 
lar tarafinda işğ·~l 

A Om <§l li'1l V/ ©l dl ©l ~~k ~iri 
ed i it ce ği s ö y l e n-
111e k tcd i r. On iki 
ada da hüınali fa
al (vetler başlandi-

r\ııkara ü Radvo 
ita lya hariciye n .. a
Zin Tinına o·elnıis-

l:"t • 

tir· ~1ussolioinin de 
bu Q"Ü n <Yeleceö-i ... 

H©l~nırOokU©ıır 
Ankara ü Radyo: 

Alrnan erkanı har
biyesi ~1unihteki al
tıncı kolorcluvu l(a-,, 

ta ornıanda bazı 

harekatta bulun
durn1aktadır. 2 inci 
ordunun bazı ha
te\cat tertibatı, ~1u 
nihteki Qrdunun se-

ferher e<lilr11esi ta
ına n1la111111ştı r. 

Ekselsiyor gazetesi di

yorl, i: 

siiın 

" ... \lnı::ın planı tect·S· 

ediyor. Bu hnrek "t 

İnğ'iltere \ e Fransa ya kar
~ıdır. Almanya hedefini, 
Uerlinde gizli tutulan bir 
ıarbeye lınzırlamak tadır. 

l>ii!;cr lııir gazete eh', Ar
navutluk me~elesinin ::;ona 

enliğ'i hu ı:::aatta y~ıpılan 
bu ;ı skcri h~zırlıkl:ua ncclen 
lüzum gürülı..lül'rünü .... ı:;or-

maktadır. 

23Nisan 
~ucu~ ~ayraını~ır 

"' 
0-ı bildiriln1ektcdir. 
~ 

'-" ö ö 

bildiri lnıekted ir. 

Arnavutlu~ işğali ve Arap ıneınletet-
leı inin teessürü 

.\nkar:ı Ü (Hadyo) -
BPyrut \ 't! Tunus ta, .Arna
vutluğmı i~ğ:ılintlen clol:ı

yı galt•yandadır. Suri>•c
de nefret \'e infial i~in

dc<lir. 
fü;ki Suri\·c Bfüwekili 

~ . 
Cenıil Marıfam demi~tir ki: 

"İtalyanın Arnavutlu· 

ğ'a ~~~lptığı taarruzu vab
ı;:iyanr 't! barharanc ola
rak tclftkki ediyoruz.,, 

Tunusta. halk, ~fusso
lirıiyi rnfü,lümanlarm ha
misi olarak gösterenlerin 
bayalları Ye emelleri ııuya 
düştü, diye bağırmışlardır, .., . 
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lran VeliaMının Düğünü SEHIR Ve • • 

iLCE Bir heyetJe 500 kişilik bir askeri 
kıt'a gönderiyoruz, 

.JI 

il :1 IJ ı~-- .'l L L' il i 

~-... ~•i.1.t~ 1 Şehirden-Köye 
Dost ve Kardeş İran 

Veliahdının dügününcle 
bulunacak hcy'ete Ha
riciye Vekilimiz Şükı·ii 

Saracoğlu riyaset e<lc
cektir. 

Hcy'etiıniz hugiin 
hususi Trenle Talli ana 
hareket edecektir. Dü
ğünde ayrıca hiiktlllH.!
timiz namına ;100 kişi

lik askeri hir kıt'3 ha
zır bulunacaktır. 

Kıt'aya bir askel'i 
Bando da rerakat et
mektedir. Düğün töreni 

İran Veliahdı 

ayın 21 nde Tahranda 
yapılacaktır. 

- ~--.-c. ,._.:"ı 1 

~~·~~l~b-;:~~~:~~~~~~~~-~-..J.·~~~~-~ra 1 MPrh:ılı:ı kiiylü u:.ıyılar: ili - mı.:-ılşıııız, iyiuıi~ini.,.'? 

Kutlu bir topiantı 
~leıı11ıunİYet)e ı fat ()ztürkün I\ızı 

ö<rrend i(riınize oöre Sabi ha Öztürkün ,.., b ~ 

genç \'C güzide ;ı r-
kad<ıs11111z Sor!l·u , ·~ 

H::lk i nıi Fahri A: on 
kus ile sehrin1İz hal-. . 

. . . 
nısan nıcr~1sın-1ı ev-
\'e.lki gün Rif~1t ()z-
türkün evinde icra 
kılınrrııştır. 

Gençlere rnes'ut 
\'Uva kurnıalarını 
J 

1 Bir kaç arkaua~ıını· 
elan 3ldı~ını nıcktuplanla 
T;1j!ınıır11n fazhı yagı::ııı

d:ııı erıdi .• e ~ü:'teıi~or· 
J tl(lı. Vı~ garoınetıelı•rin 

\ İne Ya "'ll1U r rrüsteı i f> 1~üs· • • ı~ " t".I 

tPrml•di r,ini ::;onı \'Orlard ı. e . 
Bu mevsiuıue ııe ka· 

<lar yağmur yağ'arı-:ı. yağ·· 
~ın ckininize zr,rar dokun
maz, Ekin işlerilc alftka· 
<lar makamlar şimdiye ka· 
dar yar"an vao·mur ekin-

• :::ı • "' 
!erimizin su ihtiyacına kfı· 

SaOa~at Konseyi T a~ranOa toplan~ca~ 
Konsey~e Hü~Oınetinıizi Hariciye VeKiii ~ükrü 

Saracoglu temsil e~eceUir 

k ınuı un1un1i n lU -
h;;bbetini krızanan 
Su vın Doktor Ri-

"' 
ten1enni ederiz. 

Yeni İcra Memurumuz 
geldi 

Şrhri:-niz icra 
~1enıurluğuna la -

yin edilen Siverek 
icra t.ıeı.ıuru ·yu. 
suf gelnli~, işe baş 

laırııstır . 

fi gt!l!liği ve nıahsulurı IJıt 

yıl IJerekctli olacağını bil
dirmek tcdirll'r . Bir kaç. 
giin hava açık giu!nce 
gür~ceksiniz ki, ekiııil·ri

niı. bir kaç uıit-li boy ata
caktır. 

Bu sene KAbil şeh
rinde topJanması ka
rarlaştırılmış olan Sa
dabat konseyin Tah
ran ile Kabil ara~ı ıa 

günlük bir yol olduğ·u 
için Tahranda toplan· 
ması Afğ·anistan HU
kümetinden rica edil-

Yeni Barem 
' . 

proıesı 

Yeni hazırlanınış 
olan B 1ren1 karnı

nuna i Jtt ve len su
ba vlar ve ~skeri 

"' 
n1en1urlar için avrı ., 
hükün1leri ihtiva 
edecek yeni bir pro
j~ hazırlann1a kta
dır. 

Oiyar~a~ır -cizro 
hattında 

Diyarbakır -Cizre 
hattı inşaatına ha
raretle devanı olun
n1aktadır. Bu hat
tın 60-70 kiloınet
relik bir kısn11 bu
sene işletıneye HÇı
)acaktır. 

mi);> ve kalıul olunmuş
tur. 

Haber verildiğine 
göl'e Hariciye Yek.ili . 
ıni~in Tahranda bulun-
masından bilistifade ~a
dabat toplantısı bu 
yıl Tahranda yapıla
ctiktır. 

Malatya bez 
fabrikası 

Beş senelik sana
yi plfınına dahil olan 
~ta la tva bez fa bri-,, 

kası inşaatının n1ü
hi n1 bir kısn11 bit
nıiştir. 

Yeni fnhrikan11z 
St:'ncde 10 nıilyon ::.87 
hin n1etre kaduı ku-

1 

1 

Tohum 
temizleme evleri 

Ziraat vekületi 
tohunı ten1izlen1e 

evlerini arttırnH1ya 

karar vern1iştir. 

Bu evler kadro
sun :ı bu vıl ~ 111~1-.., 

ki nest ''e ç:f tçi ba
şı i lü \'C ol un~ ı c :ı k 

ınası ve 2 n1ilvon tır. 

. 
Bav Yusufa veni 

,; 

vazif csin<le nıuvaf-
f akivetkr dileriz. 

"' 

Büyü~ MenOeres 
taştı 

Günlerce deva n1 

eden sürek) i yağ

n1urlarda n büvük 
"' 

~lenderes trısn11s ve . , 
O\' el VI kfın1İfen SU ., 

k::ı planııştır. Sular 
ya v:ış ya v,1 ş çekil
nıeğ"e haşl:ı mıştır. 

Zeytin kanunu
nun t.atb~kieri 

Barometre havaların 

artık iyi giueceğiai giis
teriyor. Havalar bir kaç 
•rüıı clah:.ı ya~·ıf'lı bile rrit-
h .. ~" rıı 

sc yine ekinler zarar gör-
mez bunun için tasaya 
<lfü:-meyiniı sayın dayılar. 

Karad:ıvı 

Mısır başvekili
nin istifası 
Gazetemizin 7 N'i.ıaıı 

tarihli nüshasında al<lığ:ı

mız Radyo h:ılıeria<le lıa

v:ı par:izitli olduğu ic;in 
.Mısır Da~ .. ·ekili :Mahmut 
l'a!'a .istifa ctmistir halıeri . . 
vefat ctrııi~tir anlarım; ve . . 
o suretle yazılmıstı. . , 

Mahmut Paşa vpfat 
etmemi::; istifa etmbıir. . . 
Hu \ anlışhğ·ı diiz<:ltir üziir 
ı.liı ıü. 

~~---------------v 

ü50 İ~ilo iplik yaİ1a- Zir[4 .1t vddil et i 

caktu·. ı Burgos hükumeti zeytin kanununun 

rinc z;:- vtin O<•kı n 
tesk i lü tı i !e ist:ıs \on . -
\'C fidaıılıkl;ırın ar-

Erzincan hattı 
I tatbike girnıesi üze-

tın 1 nıası na 

vermiştir. 

M uahe~~!~r i 1 esh ia•·-e•B1••••""'eıt••BB1USm:s:s.., .. 11111Glil'lil::1c=ıto11i1+_1m1_...,_1m-..1:1-c: .... f l 
İnşaatına devnın y lb&Ji ~ 

olunan Erzurum - Burgos hükfın1e- lb!1 lr l6\QJ©l~ U 
1 

·Erzincan hattının ti eski idare zan1:ı
önün1üzdeki son ba- nında İspanyanın 
harda açıla bi leceQ-i o-i rişti <ri bütün nıu- 1 

...,,. b ö 

menınuniyetle ha- I ahedekr~ fashet111İş 
ber alınmıştır. . 1 tir. 

Yurdun en uzak köşesindeki Yoksul Yav
ruların sağ·lığ·ına erişebilmek için Yılda bil' 
Lira verip Çocuk Esirgeme Kurumuna Ove 
olalım . . . • 

: . ,... .... ~ .. ' . :r 
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Romanya Hari-j 
ciye nazırı 

An k<ı r.a s/rı Rcıd yo j 
Roınanva Hariciye ! 
Nnzı rı (l<1fenko İ . .;
tanbul<t gelnıiştir. 

Nazı r~1, 1'1: ; danı 
G: (~nko \'C Bükre~ 
t>l\~in1iz ı ef~lkcıt et-

n1ekt.,dir. 
Gcı fen ko istasvon

da Roinen konso
losluk erkünı, bir 1 

çok zevat ve h~dkr 'ı 
tarafından kaşı hl n
nııstı r. . 

lngilizNazırlar Meclisi 
toplandı 

Vaziyet karanhk olduğ~n
dan nazırlar bir tarafa 

ayrılmıyacak 
Ankara 8/9 Ha<lyo -

ln~iltcrc Naıırl:.ır Mecli::ıi 
bu güıı: Çcmberlaynin ls
koı;ya<la bulunması dola

Yh-iylc Lcml llalifakımı 
riyasetinde toplan mı~, l la
lifaks bcnıclınilel mc. c-' . 
lelı:r hakkında izahat \ 'P r-

rni~, İtalyanın AnıaYutlu
ğu işg-alıuı aııl:ıtnıı~tır. 

Lon1 Halifak~, Balkan 

lıiikOınet ınerk<.:ılerinden 

n ld ığ'ı r:ı poılar hak kın
da da izahat YCrmi:;-tir. 

Bu toplantıdan FOnra 
ne~redilerı tebliğue \'azi
yetiıı karanlık ol<lu~unu, 

N<ızırlarırı Lomlraliau ay
rılınaınaları lftzıuı "<lhli•ri e I") 

lıi ldiri im i\'tir. 

Roma~a ~olaşan şayialar 
Romanyaya bir üitimatom ınu 

verilecek? 

\ k 9 ( \ \ ) 
1 z:llamağ'a ,.e Il oll:rndalı 

ı n ·ara ~ . .: . -
Pııı bte Ü\'f.~r g:ıztıtesi: Hu· ' :ıjaııl<nın gonckrdiği ma-
111;.da dolaşan bnı haher- ' lfıın.ıta j..,ıinad P 1·~"n'k 
leıe ntfrn ~uıılaıı y:ız- lı.ıty.ınııı lıir g-ibtı ıiş ,." 
ın:ı J, tatlı 1: :ıhl. tına lı.trı k"t i cılduğ"11-

n11 VP diktatliı 'ikleı in nwk-
Arııa vııtlıı~·.ıııı i~~:alı sadı Holland: ya lıir t:ı 

toıııamlanır taııı:ııı1lanın<ı'l. :ı:-ı 111. oldu;.pırııı bu g-iin 
BelğTc.Hl lıükfwwti Tioıııa- :ırkıll1~şl.mııa tJi ldirecı.,k-
<lan 'e Berliııden :ıynı 

ıanıaıııla bir bir ültima-
tom alac:ıktır. 

Yugo:::ht,•ya tıpkı ~i:ı

<·arh;tan gibi hiç değilse 
irıkıyad ettirilecektir. Yu 
nanistan citl<li surette is
tihdaf cdilmektcciir. 

Di~b:.ıç gazetesinin bil
dirdiğine güre ln~ili7. lla
ticiyc Nazırı Lor<l llali
faks fntelican şervi~i iın-

tir. 

Her giiıı.hinlerce yav- 1 

ruyu senın yardımın, 

seaiıı şefkatinle sinesin
de barındıran Çocuk E
sirgeme kurumudur. 

Yılda lira ver. Ço .. 
cuk Esirgeme kurumu
na üye ol. 

'Ulus Seıi) 

lür~iye ra~yoOif üz yon Postaları 
Türkiye radyosu Ankara radyosu 

Uzun On!~!!.:. 

Kısa Dalğn: -
lG~rn ın. ı8:1 Kcı:;. / 120 Kn·. 
ın.ı.+ ııJ. lf>I95 ı:c:::. /~O Kvv. 
~l1.i0 ııı. ~ı .. ıu;-, Kc:=. /:?O l\n·. 

Bu gürıkü proğram 
17,00 Pro~rnın 
17,a5 !ıf fü.ik pazar c::•yı 

-Pi 
18, 15 Koııuşm:ı <;ocuk 

s:ıatı 

18,45 .M ii7.ik ~<'n ona 
ınüıi 1ri-lurahiın Üzcrür \ 'C 

1 
r M 

ate~ lıö<'ekleri 
19.15 Türk miiıigi Fasıl 

lıeyeti 

:!0,00 Ajan::;, nıctl'oroloji 
hal>l•rlt·:-i , Zir:ı.at lıorsafü 

fiyat 

:? i. 15 Tii rJ, m uzıg-ı 
21,00 .MemlPkı't Saat a-

F ransiz Matbuatının 
t 

yazıları 

Frans~ gaı,ctelerine g-öre 
ltalyanın maksadı , Yu
gosl:ı vy:ıyı p:.ı.rı;al:ımak . 

Selaniğ'e doğı u kt ııdisine 
yol a~·nıaktır. ltaly:.ı, B<•r
lin tarafından, kPndiııe 

gösterilen ~eri almı:;;tır. 

İt:.ı.l\':ıııııı. Yug-o::lavya
nın ü~!iirııle şiddetli bir 
tezyikte Jıuluutı('ağıııa ~Üp· 

h<' yoktur. Arıık tot:ıliter 

cledetlerle ~·apılaıı anlaş. 

m:ı'arın lıiikmii kalma
mı:;;tır. 

FiP;aro ga:zt'tesi <livor-
lki: ~ 

"lnğil~r' 3.rtık bu b:ı 
:cketlere güz yuıııaıııaz. 
IrıgiltPrr, fa~ist dedcr
den neyi i:stihdaf edebil
uıklcrini a rt ık a~ık olarak 

Sayı 1191 

günlük 
-PİYASA-

Hııi.,.cia" 2 75 
,_ . ----

Arp:t ~ 50 
Cn (Bir ı·u\•an

1
620 __ 

D3rı 2 50 
:\ohm !-6- ---- --
.?\lerciuwk 2 75 

• Pirinç - ::!2 -

t'ade Ya[!= _90 = 
Tere yafr_ı __ _§5 __ 
Zenin va:ı 70 -· . - --
Yiin 44 -- --
1 )eri 40 

-
.-:.alnın 42 ' 
Ç:ly 3ü0,,--

Turn fuüffi- 20 1-
Pl;k uwz 12 
Hal- --1 :50 

eri .......... .. 

Çemberlayın 

Ankara fi Radyo: 
Çemberiayin bugün 

Iskoçyadan LonLl
raya n vdct etnıiştir. 

sorabilir. nu giinkü va

ziyet k:ır~ısında tek bir 
<;are \'ardır: Sulhu kurtar
ııı:ı k i~tcyr;n bütün dcv

IPtlt>rirı lJirle~uıcsi.. 

Şehirden Resim er 

~,' .. 

Bu sene çiçeklerle daha güzel bir bale getirilecek olan Şehir Parkı 



JDAREHANESİ 
Eald Aelb7i Blau Hı f Daire 

Teliraf Ad.ruf 
Mardinde "illus Sesi,, 

Mar~in Bele~iye Riyasetinden 
Mardin kasabası içme suyu projesi 

tanzimi işi eksiltmesi 

Maı din k:ıı:;abaı:ı.ı içme 
suyu tesisatı 2t üt \ c: pro 
jelerinin ta uıimi i~i µ:ı
zarlıkla eksiltmeye koııul 
muştur. 

1 - ll"in oıu
0

tlaııınwn • 
bedeli 6000 liradır. 

2 - İstekliler uu işe 
ait şartname, proje '<' şa,. 
ir evrakı IJila be<lı:-J .An
karada Dahiliye Vekfl
leti Belediyeler imar lll'Y· 
eti fen şefliğ'inden ,·cya 
Mardin Bele<liyet'iııdeıı ala
bilirler. 

3 - Eksiltme 5/M.ayıı:ı./ 
!39 t:ı.rihine rastlayan 
Cuma günü s:ıut ~:n Lıir

de Mardin Bele<liye~inde 

toplanacak eksiltme ko
misyonunda yapılacaktır. 

nat, 

R - Eanurıun t:ıyiıı 

ettiğ· i vesikalar, 

C - Kanunun 4 ııci 
maduesi mucibince ck
E·iltmeye girmeye l.ıir ma
nii buluııma<lığına dair 
imzalı bir mektup, 

D - Münak:ısava b -. . 
tiı ük edeceklerin su iş-

lPrirıdc sahibi ihtbnl" yiik

sek mühendis veya nıii

hendis olmaları ~art ol
llurrundan j.;:tC'klilcrin bn 

~ 

hususu tc,·sik ed"n ' c>:-i · 
kalarını tel, lif z:ıı fl,lrile 
lıeral.ıer \'Crmeleı i lftııın

dır. 

5 - Tl·klif nt P.k tupları 

ihale ~'iirıü t'aat oııa lrn· 
dar makbuz ırıuka lıiliııdP 

koıııi:-;vım reisli 0·iııe 'eri-• r, 

ltcr.ktir. 
~ v 

Mar in 
. Vilayet Daimi 
Encümeninden 

Merkez ve mülhnlrnt 
okullarına yaptırılacak 

l :50 aded ~ıra ile 1~30 

aded sivah vazı tahtası . . 
ayrı ayrı olarak açık 
eksiltmeye çıkarılmı~tır. 

İhale 11/41939 Salı 

Umumi Neşriyat ve Yazı işleri 
Direktörü 

:\1. ~iret Havar 
Basıldığı yer: (ULUSSEsl) Baauııefi 

1 YURTDAŞ! 

r ava 
mu na 

ardı Et 
gn~u_s~at ~4 de.Mardin 'BU yardım en bu··_ 
Daırnı hncumenınde ya. 
pılacaktır. ı 

Sıraların muvakkat yum• k ı• r yu rd 
tE:minat ınıktDrı 101 L'i-
:;a ~3 kuruı;ı siyah yazı 
tahtalarının da 18 Lira
dır. isteklilerin ve şart
nameleri o-örmek iste-

~ 

yenlel'in mliracaat~arı 
ilan olunur. 

5-78-l(J 

1 

ı cu 
,... •.. , 

ur. 
• • ...... 

or-

4 - Eksiltmeye gire
bilmek ı<;m isteklilerin 
a~a•rıda vazıh teminat ve 

Po~ta ih• gündıırilı·<·"k -----------·ı Tür Hava Kurumu 

.,, h • 

vasaiki ayni gün ôaat 
ona katlar komisyon nı. 

isliğine teslim ctmi~ ve 
ya posta ile g-önueruıi:o: 

olmaları 1:1zımdır. 

A - 2490 sa~·ılı ka
nununun l O ve 17 iııci 

maddelerine uyğun ,.c 
teklif olunan lwdel nis · 
betinde 0/0 15 kufi teıııi 

Türk evının şe

refli ananesi kiler
dir. 

Kavanoz, kava
noz reçelleri. şişe 
ş i şe şurupları ohna-

teklif uıcktuplarmııı iaılı·-

}j teahhütlü olm:.ı · ı ,·p tıi-

lrnyet bu saata 11 adar 
komisyona gelrııi~ lrnlııR

m:.ı$ı Iaıım<lır. 

Bu i~ hak~ınua fazla . 
izahat almak it;teyenlerin 
Belediyeler inı:ır bey.eti 
frn şefliğine ve Mardin 
Belc<liyesine müracaat et
meleri ilfrn olunur. 

6/ l0/1G/20 

van bir e,·, Çocuk-_, 

suz bir yuva kadar 
tadsızdır. 

Bu güzel anane 

mizi yaşatalım. 

Yuvanın saadet ve varlığını doğur·an, 
Aile düğürnünü kuvvetlendiren çocuktur 
Çocuğu sev. Sevilmekten mahrunı bikes 
yavruları da hatırla Yılda bir lira ver 
Çocuk E"irge:-ne Kuruınuna üye ol. 

Yerli malı 

Kullanınız ... 
1 

' 1 

l1 cı - T [ R T i P 

Büyük Piyangosu 
ü ncü l{eşide: 11 Nisan / 930 dedir 

Büyük İkramiye: 50.0QO Liradır ... 

il Bundan lıa~ka: ln.000, ı~.OCO, 10.000 liralık 
6 ikrauıiy<'lerlr. (20.000 n: lü.000) liralık iki adet ınü-
1 kflfat vanlır ... 

Yeni teri iptcıı bir lıilet :lla.rak i~tirftk etmeyi ih-
1 mal etıncyirıi~. Siz de piyangonun meı::mt ve bahti-
1 yarları :ı.ra~ırıa girmiş olur::-ıunuz .. . 
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ii Y urtdas! ~5 
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5! KAL AR VIE V APTIGIMIZ · ~~ •• • 
5! DEMIRVOllAR •• •• 

"" '" ... •• 
:: Hep ulusun biriktirme güeüue ~ : 
:: dayanır. ~: 
•• • • •• B k h •r. $! u gücü arttırma ep senin ;: 
ii elindedir !$ 
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