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Sahibi ve Başmuharrir 
SİRET BAYAR 

.\iemtekot rne r 
na ııne aid yazıınra 

sa vfainrımız a"ı.ını• 
Basılma v·tn v • · · · 

· • . azııar ~eri 

Sayı 1143 

13 Şubat 1939 

- _ veriimeı . 

- = . SİYASAL GÜNDELİK TURK GAZETESİ 

Pazdrtesi 

Sayısı 100 Paradır. 

On ikinei yıl 

ilham günü 
İnkılabın11zın nıeşa lesi, yürklerin1izin 
sön111ez istikltd ateşi o <Yün vannulya 

t") .. 

başlanııs, Cünıhurivet Halk Pnrtisinin 
kuvvetli n-ıeşalesi ~gün yurdun her 
ta rn fı nda pa rl:11111şt1. 

Yazan : Siret Bayar 

U ıun siiren genel 
harp bitıııi~, mii-

tarckr. senelerinin elemli 

g"üııleri başlamı~tı. Ülki!
nıizin lıu yaslı ... e tasalı 

günleri, yunl sc"gi 'e 
kayğYsilc yanan yürek

leri inletiyor, kurtuluş ~·o . 
lu arayan ba~lurı dalğın 
dalğııı düşündüriyordu. 

ıriirk ulusu hiiyiik 
kurtar. cısının ııur-

landırdığı " Müdahai Hu

kuk,, cemiyetinin ku,· ,·et

li me~ale:,İ etr:tfınlla y<'k 

pare bir kütle halinde 

tarihin 

~imdivc kutlar k:wdctme-
, • w 

diO'i harık:.ılar "e mudze-o 

ler yarattı. Ye ilk önce 
Müdafaai Hukuk adiyle 
yurtta halk birligi ıncf

klıre::ini yaratan Ciinılm

Kuruluş yılı ı Agustos 927 

Cumhurreisimiz Yugoslav Hariciye 
tarafından Nazırı 

Bir resmi kabul yapıldı 
Ankara 12 R~idyo: 

Dün ~ı l<Ş'l n1 Reisi
cü 111 hur İsn1et İnö
nü b1 nı f Hl(lct n Çrı n 

kavnd~,k~ Riv nset i-
~ . 

ciin1hur köşkünde 

devlet rica Jı serefi- 1 

ne bir resn1i 

yapıllı1ışt1r. 

• 
kabul 

Selanikte Atatürk 
caddesi 

Ankara 12 Radyo: 
An8dolu AjcH1sıntn 
hususi ınuha biri Se-

türl\ ün doö-du<ru ö l°) 

evin sokağına Ata-

Ankara 12 Radvo: 
Bay Hitler dün Yu
o"osla ,·va Haricive 
b • ~ 

Nazırını kabul et-
ıniş, Nazır bundan 
sonra Belgrada ha
reket etıııi~tir. 

Papa öldü 
Anluıra 12 Radyo: 

On birinci Papa 
Pı voti öln1üştür. ,, 
Büvük Fasist nıec-- . 

İ:;;te böyle yaslı bir 
günde yabancı çizme::ıininin 
her adımını güksii iiıerin
<le duvau vanık yürekli 
A.nacl~lıı lı:;ll : ı. <li,·arlarn 
Ut;ılı bir telurafııı sun ti 

"" batına toplanını~ göz ya::;;-
1arile ebedi şef Atatürk.tin 
i1k hita.u{•sini okuyordu. 

riyct Halk ~arli$iniıı kut~ 

1 

h\nikten bildiriyor: 
~al iıl eallerıle ı;ok şereflı Ebedi Şef Ata
giinlere \'C 'Lnferlern ka- ı türkün eliın ziy; 1İ 

nı~tu. dolnvısile Sclünik 

türk sok~ğt adı \'er
nıiş olduğunu ev
velce bildirnıişti . 
Bu ~oka ğa a id lev
ha vaktnda törenle 

li "' nıa tenı işareti 
ol1r:ı k toplnntısı..ı 

15 Şubat Ça rşcı 111 ba 
gününe tehir ~t -
nıiştir. Papanın ö-

lünıü hırısti va n1ık ., 

alen1inde derin bir 
teessür uy<ındırnıış
ttr. 

Oıırıeı Atn, bu tel~ra 
fında asil milletine yük
St·k nıhuntl:ın l>iiyiik bir 
ku\·v ... t doğ"acağına iman 
ettigini ve milletin ..,inesin
<le bir fenl olarak çalışa 
cağını i~aret c<liyor ' ' P 

a~tığı oğuz bayrağın 
altına Türk milletiııi davet 
ediyordu. 

- O gliı~ ilham gii uü idi. 
llu tnl~rafın lıa~ından da
ğılanların vükrekleı inde 
~öıımcz bir istiklftl ate~i y:ı.n-
ll'ıağa lıa:;laıııı~tı. Eli kılıç 
tutun kılıcı kalem tutan 
kalemi, Tü~k ka<lını sır
tındaki cephanc:;i ve kuca
~ınuaki çocuğu ile büyük 
kurtarıcının açtığı ı:-av:ış 
bayrağı altına koşnıu~tu. 

İnkıHU.naıııın me:;;alesi, 
Yiireklerimizin sönmez is
tikl:U a~kı ve ateşi o giin 
~an.tnağa başlamış, Cüın 
Urıyet Halk Parti~in kuv

\·et1· d ı n1eşalesi o gün yur-
l un her tarafında. par-
aınıştı. 

B<ıştan l.>a~a har:ılı, yol
suz vurdun her tarafı 
ıırnr~;ııa. yollarıırm. imara 
yiiz tlllflt. lçtİUJiıİ fllC\T

~Udiyetİlllİ7.İ keıııircıı irti
en. taa::sub öldii. lnönii, 
S:ık:ırya \ "C numlupm:.udn, 
Lozanda hayat \ 'f' istik
lfıliınizi cihan ~Hıııtıl bir 
,-arlıkla A vnıpaya ta
nıttık. 

Ucm iryollarııııız aziz 
vatauı çelik bir a~ içine 
aldı. Yer yer l:urulan falı
ıikalarıınız111 bacaları tüt
meye lı:ı~ln.<lı. Eııwgimiz, 
kafamız: paramızla bütün 
dünya milletlerinin lı:.ı.yra.n 
kaldıkları refah ''C saadet 
kavnaklarır:.ı. kavu~tuk. 
HiÇ şüphe yo ki. bu ha
rıkavi tekfunülü Ciimhu. 
riYet Halk Partimizin kut
s~l ideallerine borçluyuz. 

şu hald~. '.;'imdiye ka
dar olduğu g~Li_ .bundan 

1 .~n partıınızın •rös-
~onr.ı u•• . '"' 
"' di<ri yolua yürtiuıeyi 
ter o d 1. . 

. nJl için a 11 ıhınal 
bır ... . b 

. erek venı me us sc. 
t::tınıy ~ 

" 
Belediyesiojn Ata-

Cep~eler~e Harp 
~ur~u 

Ankara 12 l~adyo; 

İspanyada cephe -
lerde harp durınuş 
bir haldedir. Yal
nız Frankist 'T'n v· 

" 
va reler Va lensi va-
~·ı \'e civarını bo .. nı
i>a rdınıa n etınişler
dir. İlk boınbardı
nıanda S ev yıkıl
n11ş, 15 kişi ölnıÜŞ · 

tür. 

<;.iminde de .Milli Şef inıizirı 
sancağı altında parlayan 
Partimizin ı.. un·ctli m<'~a

lesi etrafında birl eşmeyi 
eıı lıiivük bir vurd borcu . . 
bilmeliyiz. 

., 

asılacaktır. 

417 ©ıV üçülfl)©J~ 

BomDar~uman esnasm~a ölen 
sivil ~al~ ________________ , ____ 

Ankara 1~ Rcıdvo 
ol 

Ba Selon Çin n1iili yC1rdın1 r 1 . . •v. 
1 \:Oın ı t .·~ sı neşrettıgı 

01.yanı~ar~ı· [ istatistiğe g?r~ Ja. 
il U ponya harbının 17 

1 ~ Rcı.dvo ı av zarfında 80 bin Ankara 

l Barselonede n : Di
l yanı harp Pazarte· 

si ve Salı günü İç

kadar gtlyri n1n ha-

ri p Çinli yaralnn
nıış ve öln1üştür. 

ti n1a ederek n1uh- l'ayyarelerin açık 

telif çeteye n1ensuh 1 şehirleri boo1bardı -
' ve ccısusJuk cürünı- n1anında 35 bin 15i 

leri le nıüttehinı 3fı0 1 ~ivil öl n1 üş, bir çok 
kişinin vaziyetleri

ni tetkik edecektir· 
kişi de yar:\ h nnıış
tır. 



fialk Edebiyatı: 

u Emrah ,, tan bir 
parça 

Sayın okuyuculanuı. ~izt.' lrngiin Eınrahın güzel 
bir pun;a::mıı ~uni~·orııııı. Emrah c Erci~> lidir ve on 
yediııci :ı~ırda ~·<ı~Hılıgı kun·(·11P talıuıin Pdilmekte
<lir. Hunu Eızurıımlu Eınrnl ıla karı~tınnamak l:1zım
dır. 

On<laıı da. ayrıca: :3ıra geh.li~i zan·an lrnhg eclece· 
ltim. Ercişle Emrahın ı-t'\·giii:-iııc cundan ve yürrkten 
bir hitabı olan :::n p:ır~a lirik r<lcLiyat örııcl-lerinin 
en p;iizelleri ıı den lıi r idi r : 

Salın :-ı. salın:ı gı·len gc,·gilim 
Süyle kümür güzlüm kimin yarıı:;ın 

Kız ı-eııiıı U(·rdiııdt>ıı deılH'cler oldum 
Süyll' ıltıclu d illi ın k iııı in ~·arısın 

Tıılıa k:t71 u-ibi !!iik::;ii nakıslıııı . ._. . 
Koyııu iı;i ıııi .... kii aııbar koku~lum 

... \I l'lfük sıfatlım ındül l.ıakıslıın . 
~iiylr> ine<' lıelliııı kiıııin yarısın 

Kapında ~·ayılıı koy111ıla k ıızu 
Yerin c·iı•(•O'j~.;n •r(jrrün vıldızı • ) ,.., 1"' r- • 

Emrah bir ked~ı<lır sen be~·in kızı 

Sii\'ll• sırma tf'llim kimin yarısın. . . 
"Tuba kazı gibi gü;:ihii ııakı~lıın ~) -,öziine bl'r z 'r 

bir söz rle !~araca oğfaııda ~c><;ıııi:;-1 i. O. "Tavus gibi 
göksü mık ~Jıuı .. di~·o: du. Bn lı cıH'P llalıa ince \ '<! 

g-iiz.ehli. Fakat lıuntla :ıyrı lıir iıı('t>lik ,.c gijzellik nır. 

z. K. 

R©J<dly©--
__ 0=0c§llb)~rro~1rnmn~ 

w+ıs a-: 

Japon Donanması ı 

ŞEHiR Ve 
İLÇE 

il A IJ E :t L E il İ 

Mu~arrir l~ra~im Necdet Gö~er 
İs tan bu 11 u ~l tıs)ekd8 şla rırnızd<1 n İbrn

hi n1 Nec<lel Gök~ r bir knç gün ev\'el 
Ankaradcıo Şehri111ize gelnıiştir. 

Halkevinde Hitabet 
dersleri 

Ortaokul Dire k 
törü Ziya Kılıcöz 
lü T11lebenin ve is 

1 tiyeıılerin güzel ve 
l düzgün konuş·ıbil 
nıelerini te ın in g~1- ·ı 
vesi le H \ 1 kevi nde . 
h it<1bet <le rslv• i \' Cı--

Bu derslerin va} .. 
~ 

nız Ortaokul tale-
bt>sİ ne ınünhasi rol
ınad ığı, ıneınlcket 
gençler İnden v:e 
ha lktan nrzu eden
lerin deva ff' edebi
lecekleri de bil<liril . 

nıeğe bC'lşla ınışt ır. 1 111işti r. 

Ba.Y Beneşin 
bir nutku 

Şehirden-Köye 

Merhaba ağalar, 11r.sıl· 
sınız, iyimisiniz. Oı1ı:c11 

mcktubumcla size ha '~\· 

clh: \'Cre<·ı·~iıne sü1. 'l'r· 
uıi:--tim. Siza birazda ~!!· 
lıir. baherlL·ri \"PrC\'inı. \·İ· 
lfi.vet Unıunıi ~fet'li8i tl1fl' 

• . ıc 
Jan<lı . .Mecli::ı bu ~eıı <' 1.1 

köylerde yapılacak ~id~· 
teplcre yardım olarak lıiit· 
çeyc para koyacaktı r. 1.9 
Subatta IIalkevler iıı .iııll 

~çılma güniiuiir. O gii11 

Halkevin<le türl!n yupıln· 
cak nutuklar süykm'< el•· 
~iz kövlü <l:wılanmızı d:l 

aramıı'da gör~1ıek i::s ı iyo 

ruz. 
Ilalke,·i her keti i..;iıı 

açıktır. O gün şehre ge· 
lir::ıe ııiz çok sevinir, ~izirılO 
tatlı, tatlı konu~nı:ı;l::ı · 
clcrtl cşmeğe bir fırsat Lı ul· 
muş oluruz. 

Sonra l.m güıılcnltı 
m el>'us s<çimi ba~la~·:t· 

caktır. Şehirli \'e Küylii 
22 y:ıı;;rncla olan h.:ı<J , u . . 
ve Erkek ikinci nıüı•t ı-

lıiplcri se\'eceklir . Bıı 
nıüntalıipleri 11, ırk aııı ı" 

namzed gösterecektir. Hı'· 
pinıiz ic;in bu namzt.:llı ıc 

rey vermemiz bir Yıır<l 
borcudur. 1 akında rey· 
lcr atılınağ'a IJaşlan: cak
tır . A nk •l r;ı 1 i l{a c.h o 1 .\ v rupa<la bir harp 

1 S. l l l h Hangi köy seçim n:cr-Nevyor <tan: -.. ı <a- çı <:1111\_, 1acn~ı (e a-
- ._, kezi i::;e duıınadan orn~«l 

ğo ve Nevyork üni- 1 netinde bulun111uş- gider rc·~'l c·riııizi knllarıır-
vcrsi tel eri ta rafı ıı- t u ~. ~ınız. Fazla ha..;ıııızı :ıi1"· . 

Soviyet- lran 
ticareti Şiddetli emirler dan şcr{:'f ine bir zi- Ç~ko- slovakya-

:varet verilnıiş eski nın Avrupanın ne 

rıtınayayını bıı giiııliik hU 
kad ar. Hoş~a k:dın ı-:. ~·1 · 1 

köylii cJayıl<lr. 
Ankara 12 Radyo 

İran ~fica ret hcv-
. 

etı ınüzı kerel erde 

aJ.dı Çeko-slovakya Cüın bir inkisaln kur -
hurreisi EJ,·ard Be- banı, ne de son kur-
neş söylediği bir ban olnııyacağını 

Kn rndn vı 
ol 

Ankara 12 Radyo nutukta Vcı kında ·· 1 · t · · 
bulunmak üzre ,\fos- Japon donanım•sı, soy eımş •r. Ka~ul .etmiyorlar 

N
kovny<l gitnıi-:-tir. I ~:~a~~ ddokuknacnk Kafalonyanın İŞgvalı ~İtti Ankara ı~ R:ıclvo: 

egrinin sözleri ... ey en açın-

1 

ınası için şiddetli Anka rcı 12. [ Rcıc.h o] 1 Ş:ı ngha yda J,~ po:1 - f .
1
. . K f nıenıurlanna ın ı -Ank~1n1 12 l~advo: tedbirler a 1ınası 1 B } K ı t 

Cünıhuriyetç i Is_ en1ri verilmiştir. ·1 r~e on:l a t.ad 011
1~ l IS lfl On 8f80SI ı halli lıükunıet ta-

t ya n11nta <asın n <t rafından çıkanbıı 
panva B ış vekili A k R d · "' ı· 'h l 1 k I · l 1 

"' . .. . il ara 12 a yo ışga in Ol ayet 1U · i İllCİ top antlSl yenı JHll {OOotları!l 
Negrın Cuın hurı - ,Japon donann1ası nıası üzerine Nns- kabul ettirilıııc.si 
yetçi İspany<Hıın 1 kunınndanına şid · yonalist ku,·yetl er Ankara 12 Radyo: 1 eınri '' erilıniştir. 
ıııc~kez~ ~lndrid o~a-ı· detli talimat veril.- cenuba sevk edi l· Filistin kongresi ! Şimdiye kadıır 
c.~gını ılave etnnş. ıniş ti r. nıektedirler. ı dün ikiuci toplan- Çinli halk bunları 
tır. , tısını yapnuştır. . kabul ctn1iyor<lu. 



=s 
Sayfa 3 

n 

Tür~iye Ra~yo~if üz yon Postaları 
Türkiye radyosu Ankara radyosu 

Uzun Dalia: - ı G3!l m. 188 Kes. / 1 ~O K \'\' . 

Kısa Dalğa: rn. 7 4 ııı . 15193 Kc-. / ~o r \'\'. 
31. 70 ııı. !Hli3 K c~. /:!O K n·. 

Bu günkü proğram 
Proğrnuı 

Türk tnüzirri -PI 
rı 

13,30 
13,H5 
J 3,00 .Memleket ::::.:ıat 

ayarı, :ıjan, ııı etNıı ulnji 
haberini 

13, 1O,1-l ~I iiıik (<'azb:ın t 
Çigünj Laııto,. orkcstr:ı:::ı 
l "' .::10 Proii·ranı 

l"'ı 

18:35 Mü7.ik (Seı:fonik 
Plaklar ) 
1 H,00 Kor.u~ma 
H>: 15 THrk miizig-i- Fa

sıl hf'Veti-Udfü Tokses 
IIakkı · Dcnııaıı 
20,00 Ajan~, meteoroloji 

lıauerleri. Ziraat lıon:a::;ı 
( fiyat ) · 

20, l5 Türk ıııüzigi (Kla-

ı:;ik pro~r:rnı - Bestekar 
tanlnıri Ali Pfcndinirı lıa
tır~ı::;ı için) 

2 1.00 Memleket Saat 
ayan 
~ı.uo Konu:-:uıa • 
~1,15 E~haHı, tatıvilflt 

! kanıbiyo-- ııukut lıor:::ası 
( fiyat ) 

! 21.:rn ~ı iizik (Küçük or
kef.:trn - .,'d: Xecip A~k:n) 
:>~,:30 .JI üzii\ - ~I l'lotliler 

-PI 
2:3,aO .Miizik (Cazhaıııl ) 

-l 'l) 
23.4:>.~.ı Son :ıj:rns hu 

lwrleri 'c yarınki proğ'

rmn. 

<Ulus Sesi) 

Askerlik işleri 
Mardin Askerlik Şube

sinden 
ı - Kü~·lere ve mahal- lcri lıer köy ve mahalle-

lata dağılnıı:;- ol:ın asker- lrrde göze çarpacak ma
lik kanununun 14 nci ın:ıd- hallere yapı:;;tırmak ve 
de~inc tedibn ınnnlin n~- alakadarlara malumat o]. 

k erlik t'il be::; :ne bağlı lıil"

umu m kiiy ''P mahallat 

halkıııdan askc·rlik <;ağ"ı· 

na girmiş :135 cloğ"tıııılula

nn ~·e ı li ,.e ~·ahancı ilk 

voklanıa~ı ~:3 ~ulıat !mü 
tarilıindeıı itibaren ba~h
nacak ,•e lııı UH'~'arH.ia ::HO 
ila ;;30 <~ahi! yerli \'C ya
bam·i doi2:uııılu ruhs:ltlı 
ve ihtiyat eratın da yok
lamaları y:lpılacaJ..tır . 

~ - Hangi kiiylPr nıın 
tıkasının lıaııµ-i gün ' e 
tarihdc yokl:ıın:ıl:.ırı yapı 
ln ca'1· ı avm·a bilı.Jiıccekt.ir 

C> • 

ij - Şimdicl<·n lıt>r kü:-.· 
\'l' ınalı:ılle~?e ait :rn5 tlo 
i'runıluların küııye)criııi :-- . 
gösterir yoklama eed vel-

mak i.izrP göııderilmi~tir. 

4 - Ht·lediyı; rnrı hallr. 
rniinH:·!3silleri. köy ihtiyar 
lıC'.ı.-"etlr.ri vp her şahıs bu 
ccdvclde görecpg·i yanlı~

Jığ·ı veya a:skerlik <;ağındrı. 
olııpta yoklama cNhC'line 
adları v:ızılm:ıını :-1 ol:ı nl:ı rı . . 
yoklaıııa memurlarına \'<!· 

ya asl~erliı.- ~ubel~rine bil
dirilecek ' '<! mahalle m[i
nıp::;silleri ve ihtiyar hf'. 
yPtleri Lu hm:ıı~ta i~tPııi 
Jen \'t• icap c·<len malumatı 
vr.receklrrdir. 

5 - Yoklama cell,·tlin
de adı yazılanl:ırla eed · 
v<'ldc adı y:mlı o1mny:m 
ve fak at :u;knlik ~·at:ı:nıa 
girmiş ohınlar hangi köy 

vP mahallede İ$('}(•r o kö~· 

re mahallf·nin yoklaması 
şuasına gcll'cek oları yok-
lanıa heyetlerirw ii<; :ıc.1et 

[.__ı__I _S_eç_::_m_e_Ii_·a_be_r_le_r ____ I 1 El dokuma tez-
foto!!;r::ıf ile lıirliktP mura.. 

c:rntla isimlerini yazdırma. 

ğ'a Silğlarnlıf!;ı oku.vııp yaz. 
ma~ı ve ~arı:ı.tı hakkında 

malumat ,·crnıer<> V('\'a 
yazı ile ' 'eya ha:-;ka bi.ri . 
s ile IJildirırwge ,:(' nüfııs 
cuzdanıarım beraber lııı 
lundurmaya mecbun1mlar 
nüftıR ciiz.Jam olmayanla
rın şiındidrn ııüfn~:ı ııın
racaatla ('llZ<l;ın alııı:ıları. 

Y eni Gümrük tarif esi 
fv1otorlu nakıi vasıtasiie Radyo 
gün1rükier.inde mühin1 tenzilat 

yapılacak 

lktis·ı t \ Teka1eti 1 

Yeni ve n1ühin1 bir 
günırük tariksi ha .. 
Zır1nv<lntk vekiller 
hay~tine verıııİştir. 

Bu tarifeve göre 
bütün nıotÔrlü nrı
lc ı 1 " n s 1 t a l n rı n ı n 

<>"Ün1rük resiınlerino 
den yüzde kırk ois-
beti nde hir h>nzi lat ı 

y:ıpılncrıktır. J 

Radyo güınrükle
rinde de n1ühiın ten
zilfıt olacaktır. 

Hatayda bir Fabrika 
kuruldu 

Hatay<la 3700 İn
giliz liralık sern1a
Yeli yeni bir sabun 
Ve yağ fabrikası
nın kurulduo·u ve 1 o 

bu fabrikanın nıenı · 
leketinıizle alış ve-

v • 

ris ynpacngı sevınç-

le. haber cılınınıştır. 

gahları kongresi 

H '.1 her a ldığ·ınııza 

aöre e l dokun1H tez-o . 
o-ahh\rı kongrcsı )'a-
r~ .. 
kında Ank;,ra'dn 1 

topla na~n ktır. 

Romen 

Ticaret Hey' eti 

G - Yokl:ııııa sıra~ında 
yoklaı1ıa~ı yapılan küyiin 
ihtiyar heyetleri ,.e kfltip
leri mahallcııin ınOmP::-:sil 
lPri köy ,.e mahalleye ait 
nüftı8 ucftP.rlerile birlikte 
yoklama he~rctile brrauer 
uulunacak \'e 3:35 <loğnm
lularla ihtiyat <'rnti hak 
kınua icap etlen nıaluıııa-

Tu" ı·l · ı· \ 'C Ro111".1 tı vereceklerdir. 
\. ~ Cl t • 

7 - Yoklaıııasıııı yap. 
\'H arasında yen İ tırınayanlar askerlik ka-

~n pılaca k ticaret nununun 83 ııti ma<ldcsi

;ı nlaşnrnsı için Ro- 1 ne güre 10 lira para <'t'· 

l zasile tezciye cdilecckler-n1a n ya i <tisat ne- dir. 

za re ti erkfuı ında n 8 - Yoklamasırıı >'ap

bir heyet bu gün · tırma~·anlarla hu g-ibi ~a
l erde Ankaraya ge- lıısları resmi ve hu~uRi 

hizmete alanlar askerlik 
li yor· l\l üıa kerelere kanununun 9:? ve 93 nci 

ayın on beşi ne.le b<ı Ş- , madde hükmüıw göre ce

lanaca ktır· 1 zal:ındınlacrıkları il:ln olu-
nur. 

.. 

Sayı 1143 

ı . 
r- P~VASA-
h~----------· 

nul\-ı];ıy 3 50 
_!\r~:ı . ~-1- ~ 75 

Un Wir \U\'al) tföü _ 
1 )arı 3 ------
Nohut 5 ---
~lerciıııek 3 
Pirinç-, -- 22 -·

S:ıde Y :ıf! - 90 = 
Tere ~·:ıfrı __ __ 
Ze~·riıı ~-a~ı 70 
Yim ;30 ---
ileri ;~;> 

Uadeın _I_ 1 S ı = 
Badem iç·i U5 1 
ce,·iz -- t~ __ ı = 1 

1-c(>~C:.!__ ~u ı __ 
.:\lahleı.ı :27 
\l . -- ı·_9 -
ı :ızı 
----ı----

K e~ıııt:.' ~eker :35 

'1'0_1, ~f:ker - 31-ı = 
I\.:thve 120 

- - --
~alımı 

~ay ,8i5 
ı~~mı "iizü n1 -ı 15 1--

l'l!k ıı ı ez 14 

I> Ha~'• ---, ;>O 

Mardin 
Ask.<~ri İhtisas 

ni.abkeınesinden 

ka~akçılıktan ~uçlu ve 
el ye nn Suriyenin haç oğ-
1 u köyünde mukim bu
lun<lu~hı anlaşılan Deri 
gin ma~ma~ köyünden 
lıa~an orrlu abtlt11 rahman r 

on IH'ş gün zarfında Mar-
din :ı.~ke;ri ihtisa~ mahke
ıııt·si $Orgu hakinıligine 

ııımaC'aat ctm('(lif!i tak
clircie askeri u::;ulnn 21G 

nci ııı!ı<ldesi ınuciuince Tür
kiye dalıilimleki maliarı
ııa ha<'iz konulaca~·ı ilfuı 

olunur. 

Mardin 
Askeri İhtisa!; 

mahkemesinden 

1\ ac;akcılıktan suc;lu ,.e 
elyevın cenupta mukim 
buluııclukları anla~ılan ciz
renin mirali m<lhallesinclen 
alı rl ul<Yani o!!lu lı:tsso ab-

rı ,~ 

l1ulk<'riın oğlu kel salıh 
vo tor m:ı.hallesiııd en nıt·ıı 

ci oğlu haınmo \'(' muha
cir nıiıza oğlu mehme<.lin 
on be~ gün zarfında 

~Iardin askeri ihtil"aS matı-

~ keııım~i sor p;u hakimliğine 
mura Cft:ıt etmedikleri tak

dir<lc ask'.!ri u:::;ul un 21 G 
nci maddesi mucibince 
Tlir~~ i yc <lalıiliu1eki mal
larına haciz konulacağı 

j ilan olunur 

.. 



!DA REHA.NESİ 
Eald~IHDMi lbaaaf Daire 

Telğraf Adresi 
Mardinde "Ulus Sesi,, 

YURTTAŞ! 

va 
~ 
...-4 
~ 

C\f 
~ 
~ 

Q) 
C/)tı 

Ô) 

> ~ 

Umumi Nc~yat ve Yazı işleri 
Direktörü 

~1. Siret Bayar 
Basıldığı yer: (ULUS SESI) Baaımevi 

Türk evının şe
refl i ~nanesi kiler
dir. 

Kavanoz, kava
Uoz reçelleri, şiş_" 

şışe şurupları olı na-

yanbir ev, Çocuk
suz bir yuva k<hl~r 
tadsızdır. 

Bu güzel anan~ 

n1izi Y8 ş :l ta iın1 . 

8 ~ •~••••••••••eıa••~•••o•••••••••~•~•••••••~•~•ı•• 
Q) -~·········~·······························,~~·· •• l':mıı@ •• ·-'°"' •• ~ · 

r:=a :ö '-' H Y u r t d a s ! ~; «ınr ca ~ •• ~ •• 
"ım en bu- «@ ~ ~ ii KURDuGuMuz fABRi· H 

Urd bor-l'U 2 rn SE KALAR VIE VAPTEÖIMIZ !! 
Buy 

•• 

~ ~ ~ J 55 DEMİRYOLLAR !! ~ ~ ro ı == •• ~ ~ •• H •• 
b ~ ı:= •• ep ulusun biriktirme gücüne :• 

\V •• d •· - ....e •• ay anır. ,, .. , 
...-t '" •• •• l::\l \l,J •• •• 

yu 
cudur. 
[ . ~ r . . . ' 

r:::D ~ ~ ii Bu gücü arttırmak hep senin ii ;....... .. .. 
~..,--.,!::ıu::~ .. -~~ ~~s..._,...~~~~~f"'~~~~~e"~ıır ~ •11 ı· d d' •• ~~..-.~~~~..-~~,.f~~;~~,, ... ..... ~-..~~ ........ ---~~ ı ---= ~ 5! · e ın e ıt :: "' A ~ da •ı. ı ······a., .................... ~ .............. ., .. :: 
' ~ i ronK Cocu Gu i 1~~~1:~·;;;;;;~: 
1 · 1 C)MARDİNC) ~ 
~HER TO K ÇO uGu~_u • I ;t u. t: 1 OKU ASI lAZIM BiR 1 . U S s e S i 1: 
i ROmAN ~ a ~ 
fil J;'iyatıt50kuruştur li! ıg@l~Oliifil©VD "°"' 1 Kir>aya da verilir. , At)~ 

~~~9~~~~~~~~~4; :t Oogwu illerinin en mo~ern ~ir 8AS1 M [ V I O 1 R i: 
~ ~ 

~-· ~ ~ . :1 ~ 'f ür Hava Kurumu 
27 cı - T f R T i P 

Büyük Piyangosu 
3 neli Keşide: 11 Şubat/ 93üdedir 

Büyük İkramiye : 50.000 Liradır ... 
'~ Bıuıuan bnşk:ı: 15.000, l~.000, 10.000 linı lı k 
I~ ikrauıiyclcrlı! (~0.000 Ye 10.000) liralık iki adet mü-
1 kftfat vardır... • 
• Yeni tc>rtipten bir bilet alarak i ~tir:lk etmeyi Hıi rııa1 Ptın eyiııi .~. ~iz t~e piyangoıııııı ııırRııt ,.~ balıti
- ,·arlan aı·nsına uıı nıı::- olursunuz ... r . ., . 

~ Her nevi Defter, Çek, Bo- Yeni getirttigimiz ~ 
F.11 fantazi ve kübik ~ 
~" no, L\1akbuz. Kağıt başlık- harflerle çok şık #il 
~ lan , Kartvizit, Da vetive, ~eçete lulgıl:ırı \!i.~ 

"! ~·· Duvar afiş!cri, Sineına "'ve basılır. (:{ 

• 
Ti. 1 a t ro biletleri çok güzel :\lüccllitbanemiz vardır. t§. ... 11 

bir şek i ldt! hası hr ve kısa Her boyda kitab. dL)ftn ~~\ • 
~ l · l l · · 1 l ve sair biitün ~.r.dPr <;ok l'Jil ?I )tr 111üc. c. et ıçtnae tes in1 - ~ 

:1 :;;ık n: bcg ... nilecek :;.ekil- ~ edı'l'ır. ~~.~. <le teclid edilir. :.::• 

~ ~ 
1 t Verilecek siparişler, gödcrilecek paralar ~!nrdinclP, ( Ulu~ L:)e::;i A{ı:f 

Basımt.n-i) ld:ırr rııiidfirlü~ü namına gönderilmelidir. 'r·~ 
Dışarıdan gönderilecek sipariş nümunelerinin ok'Jnaklı bir t: 

rsuette yazılmasını sayın müşterilerimizden dileriz. 

1 

,J 


