
:ahibi ve Başmuharrir 
SİRET BAYAR 

, ~eınteket menafiine atd yazılara 
savtaıarımız a~ıimr. 

Basılm:n·an v:ızılar (!'eri . . "' 
veriimeı. 

..., 

On ikinci yıl 
- a 

EbeHi Şef, dün muvak
katen defin edildi 

Ankara 2 1 (A. A.) - . .....,,...._ 

'E:bc<li Şef Kemal Atntiir-
kti n tabutunun dc,fin cui

lec<·~ i Rasat tcpcıil'ki :ınıt 

kabrin in~asırıın lıitaırıına 
katlar <•l\'C\ nı l ıulundıı o u ; . ,... 
l::tnoğrafya ıııiiz<':-irııle ih-

zar olunan muvak1'at kab
rine vaz ameliyesi bugün , 

31 Mart !)39 Cuma güııü j 
saat 11 de Türkiye Bü

Yül:. Millet Me<'lisi reisi 
Abdülhalik Renda, Başve

kil Doktor Refik Saydam, 

Genelkurmav Baskam .Ma-. . 
reşal Fevzi Çakmak, Cum-
hur riyaseti umumi katibi 

1 

Kemal :Gedule~, Cumhur 
rivaseti ba~yaveri Binba~ı . · ~ ; 

Cel:ll Üner,Ankara Vali 
ve Belediye rebi Ne,'zat 
Tandoğan hazı r olduğu 1 

halde yap ı lm ıştır . ,~'.~ ..... 

Bu muvakkat defin 
yukarıda ismi gec;cnlerin L 
i mzalarını havi bir pro-

.. tokol ile tesbit euiluıiş 
ve bu vesika Türkiye 
Büyük ~!illet :Meclisi ıi 

Ebedi Şef Atatürk 
ıııu :--tıır. 1 k:ıurin in~asını nıiHeakib 

0

Elıedi .,.erin uaiıııi i~· 
1 

milli mcra~iuıle ~ apılacak
tir~1hatgfıbnıa nakli anıt tır. yasetine takdim oh.in-

Parti Grubu 

1Nisan1939 
Cunıartesi 

Sayısı 100 Paradır . 

s 

Kuruluş yılı ı Agustos 927 
t 

Beyaz çorap giyen 
Almanların 

Çorapları ayaklarından 
zorla soydu·ruldu 

AnkHrn :31 Rac.lyo: 1 mrınların çorapla
Bi.- kaç g ündenberi nnı zorl a soydur-. 
Polonyanı n vuka- nıuşlard ı r. ., 

rı k ısnı ı n<la hulu-
na ıı Al n1a nla r Sü
<let üsulu bey<"' z ço 
ra plar giynı e ğe 
başla n11şl cı rdır· 
Polonyalıl a r, be

VHZ ç on11) o-1 vt·n Al-., t/::> .; 

Alman nıatbuatı 

Polonva'daki A'J -.; t 
nıa nların fena mu-
a nıeleye maruz kal

dıkla rınJ ycızmak

tadır . 

Yu~oslavya ra~ihl cemiyeti 
Ankar'1 :3 1 R advo: .; 

B·-ı)ğrad: Yugoslav
ya n1dika 1 ce ıniyeti 
nıahalli kon1itesi 
içti111aa davet edil · 
n1İştir. 

İçtinıada Başvekil 
si ya si vaziyetten 
ve ftrkanın faaliye
tinden ba hsedecek
tir. 

Slovak- Macar hududu 
Müzakereler inkitaa 

uğradı Ergani Madeninde 
Saf bakır istihsali tecrübe

leri muvaff akiyetle 

Türkiye Büyük Ankara 31 Radyo: zi nıetalibincle bu-
~l i lle t ~l ecli si Pcı r- Budnpeşteden bil- lunn1uşlar ve bu is
t i ~ruhu vn rı n ki P a . diriliyor: tek Macar deleğe
zn~ gün ü~ saa t 15 te Yeni ı\1acar - Slo- leri tarafından rcd
Büyük ~l i lle t ~l tc- vak hududunu tes- dediln1İştir. Bunun neticelendi 
1. . 1 d bite menıur konıis. u·· zerı'ne mu-zakere-

Ankara 31 ( A,A) de nde tanı bir su - ı s ı sa onun a top- b k . . lan ,l"\ c a ktır. vonunun u gün -ü ] . k t ~-. f ı u J er ın " I aa ugra-
lnşaat ve tesi&atı şu rette a a ıyete g eçil- n1üzakeresinde, Slo-

b · · d b ' t · nııştır · l l b. k mıştır. at ıçın e ı n11ş M <§l©J 1rüt't<e va< ar ır t a ın1 ara-
olan Erğani nıade- Ulusumu~un Evlat 
ninde 21 1\1artt~.n sevğ·isine inançıı yıı . ürfi idare Batıray Denizaltısı 
beri yapıln1akta o- Kimsesiz Bikes Yavru-
)an saf bakır n1adc:- yu korumak için yılda Anka ra 31 Radvo: 

bir lira verip Çocuk " 
ni istihsali tecrübe- Esir<Teme Kur u mun a ~ladrid askeri va-
leri ınuvaffa kiyetle l üye cıolnl ım. lisi ürfi ida re ilan 
neticelenı11iş ve ına: _::..,:_.:...------1

1 

etnıiştir· 

'Alnıanyada ... yaptır- j rek Kielde mera
ınakta oldugunıuz 1 siınle denize indi-
denizaltılardHn «.Ba 1 rilmiştir. · 

l tıray» ikmal edıl~- .. ~ J 
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Mimar Sinanı• ölümünün 3i8 
nci yılrtönünıü nıünaı;ebelil• 

I~ ~1ır :g;:ı& 

: ~ ~ IFi1 lÜJ liil --
Büyü~ Mimarımızın manevi ~uzurunOa ·iiıııı~=we=-ı·ama H~©ı--~mmca-~~ _rr, __ o -~-ır_ü 

Nisan 
Balığı 

Onun senıaları süsleven abide-., 
lerinin üzerinde yükselen sesler, 
sonsuz ha vat ka vna lda rı İceri-"' . . 
sinde bit ınek t ü kcnnıek hi 1 nıez 
ebe<livetlerin sesleridirlcr. 

r 

Dün Biiyiik Tiiı k ~Ii

maı ı Sinasuı üliimiiııiiıı 

378 nci YıhWnlimii idi. 
Dört Pa<.litiah ıl.l!vıfodc 
yaşayan, Tiirlıeler, Mek 
tcpler, Uarııiler, Köpriiler, 
Kı:;;lalar, Hastaneler. Han
lar, Raru:rnılar, ~\~:-:ıııe
ler, Sebiller Ye .MP~t·itkr
lc yurdun <lürt l.rne:ı!;ını 

süsleyeıı, Büyiik Sinan 

i. Necdet Gökcr 

asırlık san'at bayatı zar
fında bır:.ıktığ·ı 800 par
ı;:ıy~ yakın şöhret ve tak
tirle anılnuıga l:.lyık e~ı1 r

l11rilc bc·rabcr Tıirk ufuk
larıııdan aidığ'ı ::am ge
ne Tlirk uftıklarm:ı yay
dığ·ı şert.>f!C ınii \.':lZİ bir 
~e\'İyeyc g-etirnıe~e c;:tlı~

ıııı:;- ol:ırak tı:rk etmi~ 
bahtiyarlardan \ l! bliyük 

için: Dün yurdun Lir c:ol: insaıılardanJır. 
yerlerindeki HalkcYltri -
uıizue ıııera::-im "~ ilıtif:ıl Ey Koı~a :-;in ~ . .ıı ! ya-

yapılnııştır. Siııan 1\.:ıy- rattığ·ırı lıüyiik :ıhidele-
serinin Uırlavık kiiyiirnl'! rirıin ~:enıal:ı.rınıızı ~ü.::le-

( 1491 ) ~t·rwsirıin Mayıs yl'n yük::;c·kli ldPriııue mil-
:ıyında <loğ-muştur. Balnı- / h·timi~i~ gönlüne ;~ı_k sa
Lası Yusuf Ağa zat.le Ah- l:ııı 3ıS sene en·f'l:-ı c<ın
dülmennanın Yeti:-:tinli/'ji lı Tarih hat ıral:ırnı 'a·,i-

,. , l'"> • ). 

bu btivük adanı 1G3-1 te yor. llüli'\. kalpll•ıiıııi,.ılP 
yaptı~; lraıı seferinde iıı- seııiıı bu hatıral:ı. ıı giik-
sa evledi•ri (Temilerle z:ı. lerc m:arınıı~ m:ırıc.>\'İ lıirer ') ~ l':ı e . • 

m:ının lıiiyiiklcrirıc kcn- iftihar talılosmıa lwrıze-
dini tanıtmağ·a muvaffak 
olmuş ve IJundan ~onra 

yaptıi{ı bir çok escrlı'ri 
arasına ~·araylar ve Ktr
vansaraylar kurmak su-

retile de Türk Saıı'at 'e l\Ii
marisiDe sonu gelmez t(•lı
cil kasi<leleri1e anıl:lc<Jk 
derecedtt ölmez değnde 
Tarilı eserl1::ri lııraknıı~ -
tır. 

Güzt1l Edirnı>rııizıh·ki • en uüyük ı•serini Scliıni-

Yt' Caıniioi vü<'uıla geti
ren Sinan taktirkftrlarını 

hayran bırakan uir kud
retin i f:ıdcısi ol.arak yn ra
tılmıı;-tı. Bundan maada 
İı;tanbulda. Ilasaki, Siiley
maniye, Hii::;tr.m J>.ı~a ve 
Şehzade Camileri, Bab:ı 
eskide de Ali l'a~a Camii 
ile Ergcnekon küprü~ii gi
bi hazırladığı güzel batı 
ralan onun bir çok s:ın

a.t ~ahesı;rlerinin can]an
ını~ örneklerinden en liliİ · 
hiınleridir. -

yerek, ya~ayacak ' ' l' ıııa
beth•rindt>ki kul1lıelu inde 
istiklftl ile iııkılfıhııı tan
rılaşan ı-;c1sh·ri çirılaınak
ta devam euı·c·cktir. Bu 
seslr.r; soıısuz hayat kay
nakları i~cıisinueki Litnıck 
tiikcıııııek bilıııcz elıcdi
yl'tlcriıı ~e~leridirlı·r. 

Tiirk ~fiınnrbiııin ~a
hc:::-er giizellik1crirıi yara
tan nıiıııa.r ~inanın ölü
ıııiiııü ııatırlatan her yıl; 

san'at aşkı ile gönülleri 
dolu olan Türk gençliginin 

k:ı.llıirıc lıu milli hey<'canlar. 
dan demet demet serpe
cektir. Türkün; marıed 

kuvvetinin semalara yiik
selerı: tihan~ümul kudre
tini mermerlere oyan ve 
milli varlığımızın giizcl 
s:.ın·atl:.ıra olan a~kını , 
yaıııcılık kal>iliyetimizin 
en ehcyaıılı dekorhırilc 

Rü~lt·yMd; tebarüz etti
ren: Ey koca Sinan .. 
nu nıilli t•nerjilerirıi g·ük
leriıı ~:mh yiikseklikleri-

14f>1 Sent•siııtlc do- ne ka<l:ır c;ıkaran S<'ıı: 
ğ'an Vl! lıuııduıı a78 :;;ene l)iiıl\'Cl\'1 kl'THJic1e lıanan 
CY\'Cl 15G1 tarihinde iilt>u l lıırakar~ {aı ih hatıral~ırile 
~iuau gözlerini h:ıyata ~ıislediğ'İn hu topraklarda 
yumarken bu fani dün- I ebedi ve lfiyemut bir c·c 
yayı; yurdumuzda yarıuı. dat yadigtm olar:ı-k ka-

IF2' © g © liil v @l 

Kendi Erazisi için ~anını fedaya 
Hazıdır 

.\ııkara :-30 (Hatl~· o) -
Var~ıı \'adaıı lıildiıiliyor: 

Harici~·e Xazırı Be1', milli 
kanıp ve ('rkfınırıı harbiye 
rci::~irıi kabul et:ui~, ıııiJıi • 

kamp lıir i~tiıııa yapını::. 

uıına :t\'arı r<'i:::-i dt• i:--ti-. . 
rfik t•ttııi~ı ir. 

Kuliip i"ı:zaları aldıkları 
nıcıbmıluk tah. i::-atill' milli 
istikraza i~tirflk etıne~e 

karar \'ermis1crdir. İ:;lik-. 
raz ka~·ı<l uıuamele:si 5 
Nisanda :ıı;ıladaktır. 

Bir gazete diyor ki: 
"Polonya lıiitiiıı hlokJar. 
Llaıı hariç kalnc·aktır. Kl'ıı
c.Ji eraıbi iı:irı karımı fe. 
daya bazadır. Fakat l.ı:ı~ · 

kasının Gra7.isi için bir 
damla k;\rı <.lükeııwz.,, 

PoloııyaOa teşe~~ül e~en ~önüllü 
gum~u 

Bugün bir Nisan: 
dır. Bütün rnedeıı• 
a Jenıdek i insan la ı· . 
burrün birbirler jnt 
~ 

altattrlar. 

J\1uhterenı oku~ 

yucular bugün nınt· 
buat sütunlarında· 
ki havadisler nr[l .. 

sı nda da bir ç,>I' 
a ldn t ıcı hadise ter 

tebarüz ettirilıniş· 
tir. 

Sakın a]dnnnın" 
vınız ve k<lnnı:ıvı~ 
" . 
tllZ· 

Ankr.r:ı ;JI R~<lvo: ı ., 
Va rşu ,.~ : Re!s:cu nı

bur, halkçı fırkanın 
halkçı c.1zasından 
ikisi ve rıynı Z<lrnaıı
da yüksek n1ektep 

profe:-sörıe,. i 11 i ka- Veni topla naca~ olan 
bul etn1İslir. 

lacnksııı. )labetlerinin ilü
lıi kııd::;iyr:ti üııiiııde <lüıı

de !'eni t('hc·il \'<! taktir 

iı;iu h)plandık: bizler. 

.Milyonluk hir kitl eııi rı 

kalpleri giiz.el ~an 'atların 

ruh okf'avıcı iııccliklcrirıc . . 
baitlı ~c\'irn;lerlt! ı;arpan 
tu'::-; ill.•riyiz, l.Jizler. 

Siııau ! Sem Tiirk mil
letinin sarı'at ve ırıinı:ı

riul'ki c~siz b:.ı~:irıcı1ığıııın 
tarihi silinmez en kud
rl'tli ni~:ı.ııC'lPrinut·ıı biıi 

siıı. ~!imarlık fennini dtirt 
:.::-;ırlık m:..zidP. "atanııııı

zm hrr buC'ağma yaymış 
01:111 :;;c•n biitiin tliinyaya. 
Türkün ren, ı:-aıı'at \ 'C 

uıiıııarı saluı::;ında <la IH' 

rnn:ızzanı e~crl<'rin haliki 
ola!Jİ!CcPğinİ Uaiıa O ı:l· 

nıaad:ın ilfı n ve ispat. et.
m i~tiıı. 8eıı iıı mi ıı:m·lcri
ıı i u iistiinde yıikselen ses 
lcr; sonsuz h:ıyat ka~'
nakl:ırı İ<'rricinde dC\':.lllı 

<•ılı•n Plıedi~ etlerin 
ridirl~r. 

Poıony•:da teşe k- Neşriyat ~ongrnsi 
kül eden gönüllü 1 

grubu birJigi halkı 
bir nravcı r2:etirn1ck 

ÜilUOCU harf in .. 
"' Q kıla bı nıünasebet i ı~ 

için be va nna n1eier ., 
nt şretnıişti r. 

Ankara serğieviııde 

1 
tertib edilen on yıl, 

--------- Jrk ·rürk nrşriy<tt 

23 Nisan 

1 Ço~~~uk7.~~r~~~.~ 
raıni yaklaşiyor. ~ 

Y [l v ru 1 a rc1 evi bir 
.1 

B·1vr.1111 
leri İçin 
lı nı. 

geçırnıe -
h·ızırlana-

1.--:----------. 

1 Gari~ Vak'alar 
Hos bir Adet 

ş 

Polony<ı çingene
leri a rasın<la nıev
cud bir adete göre 
bir genç kız rüya
sında i) k oln rcı k crö-

~ 

receğ·i adanıla ev-
lennır:ğe nıecbur
n1uş. 

; 

se:·gisi ile birlii\ te 
Ankara '<la bir <le 
neşriyat konğresi 
toplan mcı sı u yğu n 
görül n1 üşt Ü r· 

Yarınki 
Postalar 

2/ 4/ 939 Pazar· 

Yarın sabah sn ;ı t 
O da ek İs pres T re 11 

postası gelecrk, ıo 

da Savur, Atidy~ıt, 
Gercüş, İdil, Cizre, 
Nusaybin, 11 de J):

rik, Kızıltepe pos
ta lan gidecektir. 



ı' . 
1t 

ı ~ 

1 

, 

e 

Sayfa 3 

Ormanların Tahdidi 
VE 

Ehemmiyeti 
- Dlirıucn Artnn -

lste ıuilli :-;crvctleri-• 
uıizdcrı bid ol~ın "e lwr 

biriıııiziıı iizeri1ıde lıak sa

hihi lrnlunduğ"umm: ''C gı>

leeek rıP~illcrc daha \'C

riıııli ve iı;tiııııti olğuıılu

ğuııınzla ıııiikııasi p bir 
~ekildı: lıırnkuıak mel·lıu

riy Ptiııclc bıılııııdıı;:!ıııııuz 

oruıanlarıırıız bPrirıdeki 
l'Sha:-; \ 'C l) '\']et ıııiiJl.;j . .. 
y(·tiııi tl'tkik \'l' iıudut

laııdınıı:ık iiıt·n· te~kil 
edil<·ıı (Jıııı:ııı t:ılıılit ko
mi:-:yonlan l>ir ~cııcclir 

muhtelif Vl'rlcı<le faalive-. . 
tc ge~irilmi \' Ye henüz 
tccriibc ınahiyetiııcle <;:t· 
l:smalara dP\'aııı eden , 
altı komisyon sun a~·lar 

zarfında 82,000 \'İİS<ı tııı· 
da ve lGOO kiloıııetre 

çevrPsiıuleki ormanlık s:.t
havı tahdit etuıi~lenlir. 
Bunlardan alınan netice
lere nazaran: Urnıan ka
nununun tahdide aid kı

sımlarını yerine getircuil· 
mck için ~CilC\'İ 1.Sü 1.S7ü 
hektar orman talıdiııinin 

icrası lflzıın gelmektedir. 

Bu miktarı t<1 min etle. 
bilmek illere 11~ komis
vorıun frskili ıaruri ılir. . . 

Orınaııl:ınn haiz bu
lun<luğ'u c·hcnınıiyet ve 
kıvınetilavık bulundu~u 
alfıka ile· takib \'C takdir 
eden hiikfıın etiıııiz: 

Milli Sefinıiz Hei:-icuın- 1 • 
bur hmll;t ln örıii'niin son 
seyatıatlarıııda i~aret bu
n;rdakları ll'İui ~ehir ka-• h 

saba ve kiiylerimizdcn 
Hencler geçtikçP uzakla~an 
ornıarılarııı hiç olnıaz~a 

bu günkü nıc\'kilerini mu· 
hafaza cttirmrk için hu
duJlarını tayın ,.e muhte
lif işaretler vazı suretile 
tesbit ederek ıııuhufaza

larını kohı~·laştırnıak ve 
istikballerini kurtarmak 
oruJan sisavcsitimizin ga
yt· !erindendir. 

Hu itibarla öııiinıilzde

ki ilku:ıhanl:ı me\'cud ko 
mi~\·onların atletli tezyit 
f'dil~rek tahdit işine ciddi 

ların tahdidini ikmal ede

rok ıreçti•ri ormanların t'l r-, 

sınırlarına (cle \•letin bir 

çok masrnfl:ır ilıtiy:ıı ile) 

kO\'du<ru i .. san~tıeriu bozul-• ı-

marn :ısırı ı "e korunm~.sını 
temin t>trnek yiik~ek kau!

liyctli ,.c aıılnyışı gerıi:;

IJulııııaıı '~ ıııenl':ıatlannı 

i<lrak<ic g-iicliiı.: ı;ekmey~n 

küyliilerimize dii~ı>n milli 

IJir \':ızi fed i r. 

--------------~-----
Yeni Neşriyat 
~ - -

Çoct..k 

Çocuk Eı;i rgeıı-;c 
Kuruınu Genel L\lcr· 

kezi ta r:ı fında n çı
karıl nın kt a o J a n 
(Çocuk) <ldlı dergi
nin (131)Sayısıçık
nııştır. Yurt yavru
l a rının sağlık, sos
vn I Kültürel durun1-
hrının inkişafına 
hiz111et eden bu kiy
ınetJi dergiyi çocuk
la nı, çocu ki u H na 
\'<.'babalara tavsiye 
ederiz. 

Ana 
Çocuk Esir<renıe 

h 

Kuru ·nu G~nel ~ler-
kezi ta ra findan çı
karılnıakta o 1 a n 
(An,1) adlı derginin 
( 14) S a y ı s ı çık n11 ş t ı r 

Yurt yayrularının 
Sı:ığlık, Sosyal Kül
türel duruınlarının 
inkişafına hizmet 
eden bu ki yn1etli . . 
dergıyı çocuk la ra 
çocuklu ana veba
i)alara tavsiye ede 

·riz. 

bir şekiltlc girişilıııi.. ola· : _________ .. _ 

caktır. Ancak Kouıisyo. l 

OJius Sesi) 

TürKiye radyodifüzyon Postaları 
Türkiye radyosu Ankara radyosu 

Uzun Dal~a: -
Kısa Dalğa: 

ı U:H> m. kn K<'~. / 1 :?O K n·. 
ın. 14 ııı. 15 tn5 h:cs. /:?O K n·. 
31.70 ın. D-10;) Kc::. /:?O K \'\". 

Bu günkü proğram 
13,mı I •rop;ram 
1 :ı,;3:; M ü:dk M iizik hol 

kalıa n : vı• . nirP- P I 
14,00 ?\lt•ıııl1..•kl't !:i:l:tt, a

y:ıı ı, ;ıj:rns ' e mctl1<Holoji 
l.fdJerleri 

. 14.10 Tiirk uıiizi~i 
14AO .Mi.izik C:ızb:ınd 

-PI 
15 30 Konııı-;nıa Huknk ' . 

İluıi yayıııa k11ruıııu Ka-
nun IIakiıııiyeti 

17 ,:JO Prn;:!;raııı 

17,:35 l\Iiizik I>:tııti ~aatı 

-Pi 
18, 15 Tiirk nıüı.igi Fa$ıl 

heyeti 
19!00 Konu~rııa lJı., ııuli

tika hn.di:St'lcri 
1!), 15 Türk nıiizigi Halk 

lllU'3İkİ:5İ 
lü,35 Türk ıniizigi E::ıki 

~0,00 Ajan~. ıııetı!oroloji 

lıaherlt·:i, Ziraat horsa~ı 

f'i ~·at 
~l!.1 fi Teııı:::il Fıızııli Ge

c·P~i 

::? 1, 15 ~Ieml<'kl't Saat a. 
~'arı 

~ 1.1 f) ı:~hauı. tall\'iliıt, 

k:ıııılıin,-nukut borsası .. 
fi?at 
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Askeri İhtisas 
mahkemesind e n 

l •awre • --• 
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, elyC\' lll Suriyenin topra 
• Cİ\'itH.ler küyiinde bulun

V lU1 rrit©l ©ı~ U duğ·u anı:ı~ııan avini sa

YuI'dtın en uzak köşesindeki Yoksul Yav
ruların sağlığ·ına eı·işebil rn ek için Yılda .. bir 
Lira Yerip Çocuk Esırgenıe Kurumuna Uye 
olalım .. · 

·--CllEI~f[Zlm---·-------------M ar din Tapu 
dairesinden 

Alınıel kızı fatıııa 
nın ba ta pu nanun 
det n1ukav\'et bulu
nan şad u İ ~1ıevkii n- ı 
de va ki bağ nwa 
ha nenin vereseleri 
tarafındC\n t escili ta· 
lep edilıniş bunlar
dan fa tn1n to; unu 
haliınenin <le nıez
kür ba<rda olnn his-
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sesini :3,) sene evvd 
c.1tn1a o<rlu hasana l( o 
ca ttı<rı bildiriltniş ol-
.;J o . 

cluO-undan ötürü nıa 
haÔen keşfine gidi
leceo-i nden bu bağda 

~..., 

nlak~ısı olanların ga-
zetenin çıktığı gü
nün fardcıs ı günün. 
den basla nıa k üzre . 
L> nci günü saat 7 de 
o r a da bulunac<l k 
n1enıura e v r a k İ 
ınüsbiteleri ile bir
likte nıur~caat ey -
len1eleri ilfın olu
nur. 

gir köyünden sait oğlu 

siilcyman ve basan dama
dı mccit on beş gün zar
frn da ınaruin Askeri lhti
~as mahkemesi sorgu ha
kiıııliginc uıuracaat etme~ 

digi takdirde Askeri usu. 
lıın 21G ııci maddesi m:ı
eiuiııee türkiyc dahiliu<le
ki rnall:ı. rın:ı hacız konu· 
la c:ığ"ı iJün olunur. 

Mardin 
Askeri İhtisas 
mahlıemesinden 

~ac;akçılıktan ~uçlu ,.c 
eh·c,·ın Suriyenin meç.bul 
ki\yiiııdl! mukim l>ulundu
<'•·ıı aıı l :ı~ılan siit tille kü· !"' • 

) iiııden fcttah oğ-Iu adil 
oıı bı·~ g-iin z:ırfın da. Mar· 
din Aı-;kcri ihtisas malı. 
kcıııl';:;i sorgu hakimliğine 
rrpluıe$i aksi takdirdo hak-e 

kında .\skcri usulun 21() 
ııeı maddesi mucibince 
muamele olunacağı ila~ 

olunur. 
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Türk Hava ] 
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Türk evinin şe- yan bir ~ Y, Çocuk
refli ananesi kiler- ! suz bir yuva k~dar 
dir. tadsızdır. 

Q) 

'Kur muna ~· > 

Kavanoz, kava- Bu güzel anane 
noz reçelleri, şişe ınizi yaşatalım. 
şişe şurupları olma-
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cudur. 

Bir varmis _, 

Bir yokmuş .. 
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··----~-~~---~~~-:1 OMARDİNO ~ Evvel zaman içinde :1 1: 
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Kil ABIDIR :i .: 
Sattık için İçi çok güzel RikAye ve ! n R ~~o m <@V ö 1 
Masallarla dalu bu kitibıher çocu ~ ~ 

___ ,_e-der::· ,I Doğu illerinin en mo~ern ~ir 8 A S 1 M EY 1 O 1 R 1 
Tür Hava Kurumu 

27 CI - T [ R T ; p , 
Büyük Piyangosu 
üncü Keşide: 11 Nisan / 939 dedir 

Büyük İkr·amiye: 50.000 Liradır ... 
Bundan lıa~kn: 15.000, 12.000, 10.000 liralık 

ikramiyeleri <~ (:20.000 ,.e 10.000) liralık iki atlet mü

11 Her nevi Def ter, Çek, : Yeni getirttiğlmiz 1 
l'I fantazi ve kübik \Y-. 
\,'l\ no, Makbuz. Kağıt başlık- harflerle çok şık 'iri! 
ı ları, Kartvizit, Davetiye, :-eçete kagılnrı Ç~ 
~» Duvar afişleri, Sinema ve basılır. {( » Tiyatro biletleri çok güzel ~Iücellithanemiz vardır. /!(~ 
-.. b~r şekilde b~s:Iır ve k~sa Her boyda kitab, defter . ~ 
JijJ bır nıüddet ıçınde tesl ıın ,.e sair bütün şeyler çok W. 
-ıA ~ık ve begenilecek şekil- ıu 
1!ft1 edilir. de teclid edilir. ~ • . .: 

1 

J Veril ece k •i parişler. göderilecc!t paral_ar ~! :ırdi nde ( Ol uo Sesi '6iil ' 
~ Basımed ) İdare müdürlüğü namına gönderılmelıdır. ~~· 

Yeni tertipten bir bilet :ııarak btirak etmevi ih- Dışarıdan gönderilecek sipariş nümunelerinin ok'Jnaklı bir t: 
mal l·tmeyini;:. ~iz de piyangonun ~esut ve bahti- ~ rsuette yazılmasını sayın müşterilerimizde~ dileriz. L .• 

kafat vardır ... 

yarları aı·a~ınn cri rırıi .;; ol ursıınuz Jfl ~ 
;t- ____ e_. __ ~ ~· ··--. ......................... ~ 


