
Sahibi ve Başmuharrir 
SİRET BAY AR 

Memleket · . 
~ menaffıne aid yazılara 
aVfaıarınuz a:!ıktır. 

Basılnı~n·an '" . . · .... zu:ır gen 
't'Priim~ı. 

Hal ev~erimiz 
Yedi yaşına girerken .. 

Bu .gün HalkevJerinıizde n1uhtelif 
1 

vesılelerle toplnnnn1ann s~vısı se
kiz n1ilyonu buln1uştur ki bu, nü
fusumuzun yarısını teşkil ctn1esi 
itibarile nıucızzan1 ve tarihi bir 

· nıanzarndır. 

Yazan: Siret Bayar 

Büyük lnünli ITalkuv. 
lerınıızın lıınncı yıl 

diinünıü nıüna..;cbı·tile An
karada Halkevin<lc sü: Jc. 
<ligi önemli bir nutukta 
Partimizin :ıltı ok meşa

lcsini ellerinde tutan hu 
kültür ocaklarının hedef
lerini RöYle çizmiRlenli: . ~ . 

"Halkc\ inde milli ve 
içtimai hayatın temelleri 
terl>i ye suretinde, tedri h 

suretindr, kon11~m:ı sure
tinde müternadiy~n kurul
malıdır. Bunu iltizam c<li 
yoruz." 

Her yıl sayıları artan 
H:ılkederimiz.in m :ı d u i 
levazim azlığına ve nuk
banlığına rağmen ~lilli 
Şefin işaret cttigi bu ışık
lı Yolda. her uiin biraz . ~ 

daha :.ıziıııli ve imanlı ula.-
rak hedefi! y:ıkl:l:;tıklarıııı 

~iikrarıla görüyor \ ' C 8e

viıı~· duyuyoruz. 

10 Subat ~3~ de ~:ı-• 
yılan on dürt olarak geııç-
lige, memleket miinrvver
Jeriııe kapılarını a\an Halk 
Pvlcri ııı iz s:ı yısının altı yıl 
i<;inde :~ü7 yi bulması, ~· ii
cc partimizin nıiJJi ' c İ\· 
tinıai lıayatımıim k3zanç 
ve inki~:ıfı yolundaki ido
allcrirıin gittikçe kükleş
tip;ini, dal l>udak saldığı
nı göı:;tcrmc~i };akımından 
çok önemlidir. Yurt't:ı 
llalkcderi sayışının <:o· 
ğalnıa.sı <leıııck, bu kül
tür oca<rında, inkılti.b ma-

o . 1 

be<lin<lc altı ok mt>~alesı 
etrafında nıefkfıre~ iııi t:ı

zeleyenlerin1 bilgilerini ar· 

tıraııların <;oğalııw. ~ı, kay

rıa~ına:5ı dernektir. 

Un g-ün Halkcvlerimiz
de muhtelif ~·esilelcr!P top
lan:ınlarııı ~:ıyısı ~cki1. 

milyonu bulınu~turki lrn, 
n ü.fu sunıuzuıı yarı~ını te~

kil etmesi itibarile mu
azzam ve t:ıribi bir ınan
'l.ara<lır. 

Biz Bunu azımsi. oruz. 
.\lilli ~efin l>uYurdukları 
gibi, ~ )1illctiıııizin İl"rlt•nıe 
hamleleri o kadar fazla
dır ki, bu giin ihtiy:u:la
r:ı kiHi gfllecegini tahuıirı 

ederek koyduğumuz l>ir 
ölçüyü iki seııe sonra çok 
geri kalını~ gör ii yonız.,. 

Scm•den snıeyı~ :ıdet 

ve· kalite itibarik 'l.f' ngin
lı~:;:rıH~kte olan IJalke,·i 
kütiiphanelı·riııiıı :ırzcttigi 
manzara ününde de tak· 
tir "e hayranlıkla dur
mak lftzımdır. 

İki mily<ınu a~an mu
azzam bir okuyuen kitie
sinin bu kültür kaynak· 
larımızın c;atıl:m altında 

okumaya: kültiire gü,::,ter
di ·leri sm·<ri 'e ra<rbet 

t:ı M 

sevindirici l>ir netice: h:ıl-

kııı ımı ui lgi ve kül ür 
ıııiie::,sesPlerine olan akı~ 

hızını gösteren l>ir ülçü. 
öğünccck l>ir varlıktır. 

Eski rrjimin kükltş
tirdiğ:i akill\·leri ta~fiyc 

eden ve fikirlerden sili
nen yeni r~jiruin altı ok 
prensiplerini halk ~uurun- . 
da . ahlak . haline gl'lm~-
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Sayısı 100 Paradır. 

I~urnluş yılı ı Ağustos 927 

ı:uıı 

lnkal aı ı z ebegimiz 
• • 
1 1 

ismet inönünün 
teşe~kürlsri 

Ankara 22 Radyo: 
Rivaseticunıhur U. 

./ 

Ktt ti pligi nden: 
Ha 1kev1 erinıizin 

yedinci yıldönün1ü 
n1Ünasebetil~ vur
dun her taı·nfiı;dan 
tebrik ve tazinı tel-

ğrafları alan l~eisi 
Cumhur İsnıet İnö
nü,' tc:şekkürlcrinin 
iblağına Anadolu 
a j -1 nsını 111eı11ur et
n1işlerd i r. 

Ma~ritte ~anh ~ir 
vaK'a 

Ankarn 22 Radvo: 
ı\1ndritte knnla hir 
v~1 k'a çıkınıştır. Ha I
kın bir kısını nu- 1 
ına yış yC"ı pn11ş as
ker bu nüınavısc·
la rı dağıtıı11ştı~. Bir 
çok yaralı Yardır. 

~inde en biiyiik ıulii oy 
n.1yan llalkcdıııiz.iıı bun
dan ~onr:ı ki ,·azifrlni da
ha şerefli ve mühiıııuir. 

Haikın lıiJn-iye, kül-,... 
türe olan a~ı::ı hızmı kn,·-• 
vctlendirrnt)k, memleke-
tin münevverlerini Ye genç 
!erini <lukuz brarıj iizP· 

rinde daha c:ok YaLifı ·l e rı 

direrck altı ok me:;;'•tle
sını iki t'vli bir köye 
vnrıncaya kadar 'ötür
mek bu ~erefli ,·azifelerin , 
başında yer almaktadır. 

o ac v 

iZ 
Tü k cenıiyetini en yuı,sek se'7iyeye 
erdirmek için gerek irse başka inkı• 

laplaı-ı yapmakta da tereddüd 
etmeyeeegiz 

Başvekil Refik Saydamın Nuth ·. 
-Dünden mabat -

En güzel çare 
İşte a ··kada~lar, Hal

ke d sayılarııııu artması 

ve un ~mreth· memleketin 
daha bir <;ok kü~elcri!ıde 
inkıl:i.bıınız.ııı pr<.>m:ip ve 
hatnlelt•riııi ya~1acak kHl
tür mcrkn lerinin Yücud 
lıuloıas1, lıiz i ne k:ı<lar 

sevio<lirecek bir hfıtlise 

i:se. buııların, her y1l da. 
lıa 'erimli, Türk ceıui

vetinc da ha. feviz.li lıiz-. . 
metler yapmak fırsat \'C 

iıııkfinlarını uulmaları <la 
aııla gözümüzuen kac·nıı
yan l>ir kc~1 fiyettir. • 

Bu lıakıın<laulır ki 
kcmmiyctlc k eyfiyeti da
ima beraber ve ayni t !henı
miyetle düşünüyoruz. Ve 
a<,"ılım~ların tPkemmülü-

ne hususi bir dikkat ve 
emek sarfediyoruz • 

Her hangi bir iebeple 
durgun görünen bir bal
ke\'i lıilc, mulıitil).e "Ila.1-
kevi,, adile bir müesseie
n in nı evcu<l olu uğuna ve 
orada halkla gitmek ·ve 
~ıalkla kayP-a~mak ~çin 
ınanlı Ye ülkülü yur~daş
lar bulunduğuna . işa1et 
' eren lıir timsaldır. ·• 

Bu suretle, ntive ~lıl-
, ... ;L 

nıukıa, hareket uvanilı-

rılmakta, muhit ha~rri~n
makta, e~erin dikkat· \.e 
şefkatla inki~afına sıra 
gelmektedir. 

Hejiuı ve Parti, inan 
\ 'C kültüriimüı.ü yaylJlak 
ve benimsememek için· en 
güzel c;areyi elde tutmak
ta ve bundan 'memleke
- Sonu ~ inci sayfede'-

a Antantı 
önseyi . . 

Ank:ıra ~2 Radyo: 
f)ün ve bu gün tap
in nan Balkan An
tantı konseyi, enter
nasYonel rneseleleri 

,; 

ve cereyan eden ha-
diseleri tetkik et-

nik anlnşması tet
kik olunnıuştur. 

Dele gder şerefi

ne Kral I{arol ta
rafından bir ziya
fet verilmiştir. -

ıniştir.. . l . ~ 
Verılen ] z n h 3 t Dıger haber

önünde dört Balkan 
de\·letirıin nıüocı~e

ba tı biri birine uy
ğun olduğu nıüş~,

hede ediln1iş, Sela-

terimiz i,ç say 
fede. 



Sayfa ~ 

inkılap ları gözbebeğimiz 
gibi koruyacağız 

-l~inci sayfeden-

timizia hiç bir köşesini 
malırum etmemek niyet 
azmini bugün 158 Ral
keYini d1ha. açmakla is-

. bat eylemektedir. 
Memleketin, Jfalke\.·

leri gibi en önemli kül
tür kurum!arının yılclönü

mti vesilesile, şimdi, yur
dun münevver kütlt'si hu
zurunda bulunmakla Lalı
tiyarın1. 

Bu haz verici toplan
tıdan istifade ederek içti
mai ve ferdi hayatımız 

bakımından en eh~uııııi
yet verdiğimiz bir rı okta

yı tebarüz ettirmek iste 
rim. 

YU.kselme ko.dreU 
Sayın arkad:.ı~l:ıı\ 
Türk cemiyetinin, hele 

son asırlar içinde geri 
ıihniyetler ,.e fena ida
reler yüzünden uğradığı 

ağır felaketler ht>pimizce 
malftmdı.;r. Bir kısmı-

mız bunları gözlerimizle 
görmek bedbahtlı~ına uğ
radık, yeni yeti~en mes
ut nesiller de bunl:ırı , 
büyUkler:nden duy:ırak 

veya kitaplardan okuya.
rak ö~reniyorlar. 

Atatürk devri 
İnkıraz U\Urumunun 

kenarına gelmiş iken Türk 
milleti bünyesindeki ya
§ama. ve yükselme k ud
reti, bilhassa emsal~ız k:ıh
ramanbğı ile silkinip kur
tuldu. Bu kurtulu~ıın hii 
yUk dehası, Ebedi ~efi
miı Ata.türkün adını bu. 
rada sayğı ile anarım. 

Atatürk deninin bin 
bir r.seri arasında, her hi
ri bir de,·ri kapayıp bir 
devri açan bir çok inkı
laplar vardır ki, bunların 
hepisinc birden biz "Türk 
inkılAbı,, adını veriyoruz. 

., filemi içinde. Türkiye, an
cak yurddaşların kafası

na, vicdanına, enerjisine 
bürrivet ve inkişaf im
kanlarını veren bu inkı

lab zihniyet ve netic .. leri 
sayesinde hakiki yüksek 
mevkiini bulacaktır. 

Asırlarca ~ekilmiş f e
l:lket ve idbar devirlerini 
bu millet, yurddaşlarm 

ölçüye sığ·mayacak lkar 
sellerile silip götürmüş

tür. 

lnl,ılaltçı Taslımız 
lnkılftpçı vasfımızın 

manası da şudur: Hem 
yaptığımız inkılfipları göz 
bebeğimiz gibi daima ko
ruyacağız, hem de Tiirk 
cenıiyctini medeniyette 
en yüksek se\•iycJ e er
dirmek iı;in gerekirse baş

ka inkılipları yapnıakta

da tereddüd etmiyeceğiz. 
Bu inkılaplar bizim iı,:iu 

o kadar hayatidir ki, bun
ların önemini Büyük ?.lil
li Şefimiz İsmet İnönüniin 1 
~u süı'eı inden daha kuv
vetle ifu<.le edecek söz 
söylemekte rrü"1Uk çeke-

• 1:) "J' 

rim. 
"Türk milletini az za

manda büyük bir mede
niyet s~viyesine yükselt
mi~, Türk milletine en 
kısa yoldan temiz cemi
yet hayatının feyizli te· 
rakki yollarını ac;mış olan 
inkılaplar kalp ve vic
danımızın en azi1. varlık

larıdır. " 

Bjr hakikat 
Arkadaşlar, 

Halkevlerinin son yecli 
senelik inkişafını gözden 
geçirirsek, karşısında bu
lunduğumuz manzara şu
dur: 

Milletimizin ileri ham
lelerindeki hız, bu hal
kevlerimizi da gelecek se
neye kadar ne vtis'atı.:e 

ne de sayıca ihtiyaca ku
fi gelmiyccek bule geti 
recektir. Biz, bundan ~ok 
memnunuz . Bu iç.timai 
hayatımızın daima iler
lediğfoi, geni~ledi~ini, i! . 
me, fenne, san'ata karşı 
Türk vatanua~ının ne ka
dar rağbet göstc~diğini 
ifade eden bir hakikattır. 

Hatırlamamız lfı.ıım

dır ki, bu inkılftb<lan önce: 
150 - 200 senedenberi 
göıc çarpan te~ebhüs ve 
ga):retlere rağmen, ilerle
mesine engel bir çok ma
nialarla bir orta çağ ce
miyeti manzarası veren 
ve bütün cihanca. bn göz
le, ~lirUlen Tilrkiycyc, an
cak bu inkıl~b lıam1elf!

rinden sonra milli, modern 
bir devlet ve crmivct ol
ma yoluna girnıi:;ıtir. 

nerliyeo wedeniyet 

Buııun için inkılAb 
t~erlcrimiz safına yeni. 
den katılan ve :ıdları el

i leriuizdeki broşiirler<le ya
l ııh bulunııı yeoi balkev-

~us Se~ 
• 'ZO 

R©1cdly©--
--H~~(Qırn~ırömö~ 

ırakta, iki aş.i ret 
reisi öldürüldü 
Ankara 22 Radyo; ' sında çıknn kin dö-

83ğdad : Gübeyli güşn1e yüzünden şi
aşirct reisinin şinıal nıal aşiret reisi de 
aşireti tarafından bir arap tarafından 
öldürülnıesi üzeri- öldürüln1üş ve bu 
ne iki ::ışiret ara- yüzden iki rışiret 

JerinıizL1c eskiler ile be
rabn hiç eskimiyen ve 
eksilmeyen azimlel'i ve 
muvaffakiyetlerile millet 
i<;in, mcrnlekrt iı;in kutlu 
olsunlar, yararlı olsunlar, 
verimli olsunlar. 

arasında vukua ge
len l.adiseleri önle
n1ek üzre hükunıet 
icap eden tedbirle
re tevessül etnıistir. . 
Uydurmadır 

Oa~il iye Er~anı 
Ankara 22 Radyo 

Dün öğleden sonra 
saat 16 da Dahiliye 
erkani yaptıkları 
bir toplantıda pos# 
ta teşkilatın11zın htt 

günkü şartlara dn .. 
ha uyğun olnıası 

keyfiyeti üzeriude 
gö· üşmüş1erdir. 

lngiliz ~arp gemisi 
Ankara 22 Rnd\'O ., 

Dün öğleden ~on-

ra Londrada l(ra l 
ve Kraliçen in hu
zurile büyük bir 
harp getnisi denize 
ind i rilmiştir. 

Ellerindeki broşürler, 

ayni zamanda sizlere hal
kevlerinin maksat ve ma
nasını, geçen yıllar için
deki hizmetlerini ~österir 
ve isbat eder mahiyette
dir. Bilgili, inanlı ~alı~
malatile bizi nıcwaun eden 

Tokvö: A ln1anva - ı----------• J J 

Italya - Japonya 
arasında bir askeri 
ittifak akdedi ldiği 
hak kındaki haber-

lerin uydurına ol
duğu Ha r iciye Ne
zaretince tekzi b edil-
nıektedir. 

Ankara Halkevinin için
desiniz. Bu merasimden 
sonra. Ev i~ind~ yapaca
ğınız bir dolaşma sizi hal
ke vi fikrine ve maksadı
na derhal ısındırmağa , 
alacağınız izalıat sizi gö
nüllü ve heyecanlı bir 
Halkcvci yapmağa k1fi 
gelecektir. 

Papuçlarınız dama atıldı, 
borularınız ötmez artık 

hainler .. 

l\lemleket MUne v-

12 Şubat 939 tarihli 

Hatay ıefikimiz<le okudu
ğumuz bir habere göre 
Halepte bulunan Memduh, 
Sclim ve emsalı gibi v:t-

verlerhıe hitap tan hainleri Ho Komiseri 
Buradan bir daha bii-

tün memleket münevver- ziyaret ederek kerıdisin-
lerine sesleniyorum: 

Ülkülü, uyanık, ayd ııı, 
arkadaşlar, 

.Memleket ve nıillet 
hizmetine ne kadar ha
zır, batta. susamış ol<lu
~unuzu biliyoruz. Belki 
ilk düşünüşte en güzel 
imkfi.n :.tklıoıza gelmez. 
~iw en doğru ve yüce 
I:.ı lıri hizmet parolasını 
veriyorum . Halkevlerilc 
ilgileniniz Birbirinizin l>il
gilcrinderı, tecrübelerinden 
h>tifade ederek sür'atle 
kalkınmanın en foyiıli 
kaynağı ulan Halkt vlcri
miz hem yetişmenize, hem
de yetiştirmenize imkAn
lar hazıılamak için ku
rulınu:;;larJır. 

· Daiuı:.ı mu\.'affakıyct j 
dilerim. , 

dt:n Hatay namına dilek 
lt'rde bulunmuşlardır. 

Türk milletinin dün
yaya. hakim bir kudret 
yarattığı böyle bir devir
de, Türk enerjisiııin milli 
refah adımları atmak be. 
yecanile coşan escderi 
göz önünde dururlarken 
hala vatana bainlikleriai 
yapınakt~m çekinmeyen 
sersemlerin yaşayacağını 
duymak dahi istemezclik. 
Filvaki büyük inkıl:lb ve 
kurtuluş çerçevesi i~ine 
Hatayı da aldıktan sonra 
bir kaç mikroplu sivri 
sinegin kıymetsiz gürültü
sü vız gelir bize.. Sivri 
sinekleri mab vetmek için 
medeniyet bir ilaç ic·ul 
etmiştir. Biıiın bu ill~ta11 

faydııtlanmanııza l ü ı um 
yok. Biz vat:ın haini ~ivıi 

&inekleri ink tl ii b ım ı zı n 
aman vermez kuvveti ve 
Lu kuvvetin söndürüle
nıiyen ateşleri araEHnda 
yakabiliriz. 

lskenderundaki Hatatay 
refikimiıın dedigi ~ihi biı.
de; Hatay, dahili işlerinde 
tamamen müstakil bir dev
let olub onun idarc~iıı

den münhasircn Hatay 
Millet M~clisi ve hükü-

meti m csuldur. Bunun ha
ricinde Ha.t~ y namına. hiı; 
kimsenin söz ~öylemr·ğ'e 

hakkı olmadığı gibi hiç 
bir devlet ve m&kamın 

Hatayın <lahili i~lcrine 
müdahale etmeğe hakkı 
yoktur. Bunu bilmiyor
larsa artık bilm eleri la
zımdır.,, diyoruz. 

Hainler unutmayım z ki; 
papuçlarınız artık dama 
atılmış ve borularınız öt
mez artık. 

t. N. Göker 
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günlük 
- -= = 

Tür~iye Ra~yofüüzyon Postaları 1 T ~f ırü D<a m o~: 
Türkiye radyosu Ankara radyosu j Aşk lztiraptir : 

• 
PiYASA 1 

1 

1 Burrd:ıv 3 
1 - . 
1 Arpa 2 50 

_U•un:Daljı.!!..!_ 1 G3D m. l S3 Kes. / 120 K "v. ~ __ 
K 19,74 nı. 15195 Kes./ 20 Kv\·. ~= Aşki, his~i ve _ ıan Oalğa: 

Un (Bir çuval) 620 
, _Darı --3 -Nohut 5 

31:70 m. 94ô3 Kes./ :?O Kvv. ~ edebi Ronlan ~ 

== == Bu günkü proğram 
--Mercimek 3 -. Pirinç 22 

12,30 Proğrarn 
12,35 Türk müziği Pl. 

13,00 Memleket ~aat aya. 
rı , ajans \'C meteorolaji 
haberleri 

13, 10, 14 Müzik Cazband 
-Çiğ-an Lantoş Orkest
rası 

lR,30 Proğ'ram 

18,35 Müzik Şen oda 
lllliıigi İbrahim Öı.gür ve 
ateş böcekleri 
19,00 Konuşma Ziraat 

saatı 

19,J 5 Türk mfi1igi 1nce
Saz faslı II üseyui faslı 

~o,oo Ajans meteoroloji 

Mardin Haf ia mü~ür • 
lüğünden 

1 - Mardin Nafia Da
iresi için satın alınacak 
<>lan 1000 lira mubam
tnen bedeli en iyi cins 
bezden mamul dördü 
llıühendis ve sekizi ame. 
le çadırı olmak üzere 
Cenıen on iki Çadır açık 
eksiltmeye çıkarılmıştır. 
2 - Eksiltme 6/Mart 

IS39 tarihinde Pazarte
Si Rlinü saat 14 de Mar
clin hükftmet konağı 
i~indeki Daimi Encümen 
<>dasında yapılacaktır. 
3 - Mühendis Çadırı 
~·60x3. 2~X2. 50 x 1.60 
~badında olacak ve a. 
~11 eıe çadırı da 3 metre 
1l'titaında ve 4. metre 
~lltrunda ve kapı ile 
~.ı dilimli ve 6 S. direk-
1 Ve mahruti bulurıa
eaktır. 
4 - Muvakkat temi

llatı 7!) liradır. 
5 - Bu husus hakkın

Qa daha fazla malumat 
~~ll'ıak ve bez numune-
81 ile şartnamesini gör-

~ Yazan: __ 
Ojuz Uzdeş ır::::o 

haberleri. ziraat borsası :--
fiyat ·- Ankar~nın genç = 

20,15 Türk müzigi -- yızıcılarından ::= 
21.00 Memleket Saat Oğuı Özdeş ar- = 

ayarı - = 
21,00 Konuı-;ma Mizah = kad~şıtılJZ1n ga- == 

saatı , ı= zetemiz için ha- ~ 
21,15 Esham tahvilat ._!:== zırladı2-ı Aşk İz- Genç ya~ı nrkadıı~larımızdıın = 

k b. k t b 1 ~_, ~ Oğuz Özdeş ·am ıyo-nu ·u oriası == . · · · ı · = 
f. t = tır .. ıptır ısını ı ;;;;;;; ıya = & 

21.00 :Müzik Küçük Or- 3 çok heyecanlı eserini bu ay başından ~ 
ke~tra-Şer: Necip Aşkın == itibaren tefrika etmeğe baslayc:ca- 5 

22,30 ıı üıik Melouiler ~ ~ • ~ 
23,00 .Müzi!c Caıband ~ ğız. ~ 

-Sa<le Y:ı«,. 90 - - '"'----1 -Tere yaµ-t 
-Ze~tin ya~ı 70 -- --Yün 3- ı_ ~ 

Deri 35 

I= Badem 18 
Badem içi 95 ' -1 Ce\'iı 12 --ce .. ·iz içi 35 --

~ Mahlep 30 . -Mazi 12 -I\ e::>me Şeker 35 -Toz şeker 31 -Kahve 120 -:3abun 45 --· -ç!L __ 335 
-Kuru üzüm 15 ı -- Pekmez 23 45.24 Son Ajans ha- !lE 1 1 J k ~ 

berı'eri · ve yarınki proğ· - Okuyucu a rınıızın ezzel e o uya- = 12 
1 Hal 1 50 

ram. caklarına enıin olduğunıuz bu Ro ~ 

Vilayet 
Encümeninden 

Mardin - Diyarbaktr 
yolunun mebdeinden l O 
ürıcü kilometrosunn kar1:ır 
olan kı::;mına nakledilecek 
500 metre uıüktip 965 
Lira bedeli ke~ifli kum 
naklı ac;ık eksiltnH'ye. Çl· 

karılmıştır. 

lhalc~i 24 12/039 tari
hine rastlayan Cuma gu. 
nü $aat 14 de Vilayet 
makamında yapılacaktır. 

= manınıızı sabırsızlıkla beklemelerini e 
-1 şimdide o tavsiye ederiz. ı 

1 lffZ -
'1nıııııuııııınunıııııınH11111111111111111111ınnıııım uııııııuııııııuıııwmınııııoıııııııumouııuııullllWı' 
Vilayet Defter- Beiediye 

darlığından Riyasetinden: 
ı _ Hazineye ait ve 

ceza evi dahilinde ka.- Mardin kasabası içme 
im bir bap dükkAn ile su tcsiRatına ait etüt ve 

bir bap kahve ocağının prc,jclPri ııdı> t<ınzimi i~i 
tarihi ihaleden Mayıs kapallı zarf usulile eksilt-
941 ğayestne kadar ica- meye konulmuştur. 
rı açık arttırmaya ko- Bu işe ait keşif bedeli 
nulmuştur. 6000 lira. ve muvakkat 
2 - Buna ait şartna- teminat -450 liradır. Ek· 

me ve müstecirden ara- si1tme 9/3/ 1939 Perşem · 
lınan hususi evsaf ve be günü saat 11 de dabi
sartlar talipler tarafın. Jiye vekaleti binasında 
dan Defterdarlıkta bi- B.elediyeler imar heyeti 

M u,·akkat teminat mik- Iabedel görülebilir. tarafmclan yapılacaktır. 
tarı 73 Lira.dır. 3 _ Arttu·ma 6/3/939 Şartnameler biHlbedel 

Kum nakliyatının mu
kavele tarihin<l<•n itibaren 
Nafiac:ı jstenil<ligi anda 
istenilen miktarı g~steri· 
len mahallere derhal na
kıl ,.e teslim etmek sure. 
tile 90 i~ gününrle bitiril· 
mcsi meşruttur .. 

tarihine müsadıf pazar- beledi yerler imar beyeti 
tesi günü saat 14,30 da fpn şefliginden ahnabilir. 
Defterdarlıkta müteşek- Miite:.ıhlıitler teklif zarfla. 
kil komisyonu mahsusa rıııı eksiltme günü saat 
huzurile yapılaeaktır. ona katlar Belediyeler 
4 _ Arttırma açıktır. bankası üstündeki yerler 
5 _ Muvakkat temi- inı:ır heyeti fen şefligine 

nat miktarı dükk!n için te:5liın etınege mecburdur-
18 lira 75 kuruş kah ve !ar. Posta ile gönderilecek 

- · "-ı·n 15 ıı· d rekliflerin iadeli teahiütlü İsteklilerin ihale !(aatı- ocagı ıy ra ır. 

Viliyet 
Encümeninden 

K affa dairesine ait 1! 
tonluk silindirin tamiratı 

9 /2/939 tarihinden 24/2/ .. 
939 tarıhıne kadar açık 

eksiltmeye ~·ıka.rılmı~tır. 

Keşif lıedeli 535 Li
radır. 

İhalesi 24/2/939 tari
hinue Cuma günü saat 14 
de Vilayet makamında 
yapılacaktır. 

Taliplerin miitehassia 
ve ~anatkar o1maları meş
rut bulunduğundan ayrı

ca m ilteahitlik ve2ikasına 

ihtiyaç yoktur. 

Muvakkat teminat mile. 
tarı 40 Lira 13 kuruştur. 

~e~ istiyenle~in Ma~din 
atıa dairesıne mura

~-~tları nan olunur. 

. ar Daimi Encümen 6 - isteklilerin yevmi olması \·e nihayet .müna. 
na kad .. tla ·ıa mezkftrde teminat mak- kasa zamanınclan bır saat 
kalemine muracaa rı ı. n buzlarile birlikte komis- . e\'\·el komisyona gelmiş 
olunur. S-4 l yona müracaatları 11An ı bulunmaları iUin olunur. 

Bu hususta daha faz

ı~ tefsiJat almak isteyen

ler Daimi Encümen kale

mine ve Nafia müdürliı
gilne müracaatları illn 
olun ur. 

ı~ ol~:ur., 1-' ı-~ 
3-4 
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J.DAREHANESİ 
f.ald e.IJıre'Ji Btaaal Bamf Daire} 

- - -~- --
TeljTaf Adwesl 

Mardinde "Ulus Sesi., 

]VIARDil'l'DE 

LUS 
2 • 

.-

UIDlllDI Neşriyat ve Yo;zı iflerl 
Direktörü 

M. Siret Bayar 
Basıldığı yer: (ULUS SESİ) BaaımeYi 

"' 

YU RTTA~! 
Türk evinin se- ı ynnbir e\\ Çocuk· 

refli an3ne:-1i kil~r- suz bir yuva knd~( T··r dir. tadsızdır. 

Bu güzel 

K 
Va 1 

1 

Kavanoz, kava
uoz reçel leri, şişe 

şişe şu:uplan olma-
mızı v~sataiını. . . 

yük biryurd bor- ııg 
1Q} 

cudur. ~ 
-~~~~~~~~~~~~~!j 

A e da~ > 
~ iR lllR ~ ~oc GU ~ @)~ ~- • ~-~-~~~~~~ 

O 
v I~ OMARDİNO 1 

I HER l RK ÇOCUGU ~UN 1 1! 1 
oKuM0Ası LAAIEMNBIR I ':t s e s i i 

:R. Ill ~ IE5} a i 
. Fi.yatı150 kuru~t~r ·~ ,\~ ~c§)~D m~vn ~ 

Kıra ya da verılır. ·~ Jt:t/ . • tJ 
-~~~~~~~~~~~~~ 1 Doğu illerinin en modern ~ir 8 A S 1 M E V 1 O 1 R ~ 

Tür Hav: Kurumu .., 'lı~ı: Her ne"i Defter, Cek, ~o- •••:;:.,i getirttiğimiz . f!:~ ~ fantazi ve kübik 

28 el 
T [ R T 1 p l no, ~1nkbuz. Kfığıt bnşlık--
1 

L ~ harflerle çok şık el lan. l(art,·izit, Davetiye, :c--eçete ka2ılnrı ,, 

B .... •• k p · ;.11 Duvar afişleri. Sinen1a ve basılır. 
UYU tyangOSU ,A Tiyatro biletleri çok güzel ~rnccllithanr.miz ''ardır . . 

l!f!I hir şekilde b'lsJlır YC kısa Her honla kit:ıb, defter 

3 n'cü K· !:ıic.!e: 11 ~tart / ü30 eledir 

Büyük İkramiye: 50. 000 Liradır .. · 
i'J 
1)) 

bir n1üddet içinde tesl inı ,.e s:.ıir bütün ~eyler <;Ok 
şık ve begçnilecek şckil-

ed ili r. de tecfül edilir. 

Bumlan lıo~ka: 15.000, 12.ooo, 10.000 liralık • j 
ikraıniyelerlP. (20.000 '>e 10.000) liralık iki adet mü- ıı . .., Verilecek sip: r :;ler, g-ödcrilccE:~~ paralar ~!:ırdinde ( Uluı:ı Se8i ~~ 

f 1 
"' Bruıımed; ldure mtidürliiğ'ü n·umnu g-önderiiır;eliıiir. 

ka at v:ı.n ır... ~-;ı 
Yeni tertipten uir lıilet alarak i~tirflk etmeyi ih- .:a Dışarıdan göuderi!ecek sipariş nümunelerinin ok".1naklı bir 

mal ctmryiııi:: . :'iz ue piynng-oııuu ınmmt ve 9:.ıhti- ~. • rs~ette yazılmasını sa.yın müşterilerimizden dileriz. 

ıl.y.·a..rl•a•rı•t a•r•as•ın•a-g·.ın•ıı•i~•o•l•ur•s .• u~•u1111z•. ···-----•• ••• ~ -~~ • ~~ .. ~ 

· ....... ...... ~... .. ... .,,,.,-- --- --- • .ı .. . - .. 


