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28 Şubat 
SALI 

Sayısı 100 Paradır. 

Kurulaş y h ı Agustos 927 

Tür •• un • 
esı 

Yazan: Yasin Kutluğ 

Hariciye V e?{fümz şerefine dün 
büyük bir ziyafet verildi 

26-27/2/939 gecesi saat yenlerle içli dışlı ya-
20,RO da .~1illi Şef t~met şamak kıbiliyetini, dün 
lnönünün radyo ile Ame- ya sulbuna yar<iım et
rikalılara yaydığ·ı nıe- mek kudretini, insn.ni
saj, 'I'ürkiyedcn ylik:Re- yete hizmet tıtmek liZ

len bu ses, büyük Ok- mını hhtün dünv:iya. bir 
Yanoslan aşarak ye'ni kene daha cıı"ı.' {ırmuş 
dünyanın her tarafında 

1 
ve öğretmiş oldu. 

Ziyafette, Basve~il Mataksas 
ile ~ü~rü Saraçoğlu arasında 
~ostane nutuklar taati adi!di 

gündüz saat 1:3 te din- ' 
lendi. 

V nşinğton memle-

Kem Rlı8t rPjirnin ya-
ratt.ığı . 'l~ürkiye Cüm- 1 Ankara 27 l~n<lyo ~~~ .. --o.~ .. ~ 
lmrıyNını temsil eden IIaricin~ Yckiliıııiz ~iikrii f 
v~ yüce. dağlard~. en- l Saraç;,fdu ~l!rcfine \~l~rikn • ~1ariciue Vekili-ketlerinde Nevyork rad

Yolarında i~iclilen ve 
Anglosakson diliie ko
nuşan Cumhun·cisimiz 
~tsmet İnönü» nün sesi 
asil Türk milletinin se
sidir. 

gın d0nız.Jerde yukse- zi' afet tı>, Yunan B3::-,·c- t • J 1 

~e~ !nilli .. Şef ~ h;~ı~_et ki.li )latakı-;·ıs 'e rt'l'ik.:1:51, : i B•)!J Su"~ru" 
l~~nu ) ~1~n scsı 1 ur- Atiı~a ,· a\i~i v.; n·rik:ıı:-;ı, t m.z OJ y " 
kun sesıdır. 8ar:ıy .,ıare~aıı vı· refi- • Sar!,lrı.:o~lu 

Tüı·k varlı<Tınm korn-o 
şu milletlerle müteka-
bil anlaşmaya bağlı 
Ulusal yaşayışrn1, uzak
ta olsa bile ilel'i derece 
n1edeniyet alemine kar
şı Türk milletinin in
sani diişü11celerini, Tür
k.ün asıı·Jarca yaşayı
şında başardı!};ı yakın 
inkılabın ilm·lcyişini , 
bir knç dakika içinde 
dünyaya yaymakla btılı
tiyarlık duyan ( ismet 
İnönü ) milli hayatımız
da yeni ve parlak lıir 
iler·leme daha gösterdi. 

Devletçilik haylitın
da milletlerine na--ip 
aı·ayanlar ( ismet İnö
nü ) nün tenıiz du~ ğu
larından ibret alsınlar. ' 

ıs milyon Türkü. 
nıaıı ile cam ile Tür
kiye sınularının her 

onne in N~ttu 
Fransa, Fran

sızlarındır 

Bay Bonne 

hangi bir tarafında top- A oka ra 2i Rn dyo: 
larnak kudretini ken- "' 
dinde bihakkın gören Fra nsıı Hariciye 
Ciimhurreisimizin Ame- Nazırı Bonnc, Ra
l'ikalı lara yolladığı me- Jikal sosyalis fedc
sajı duyan dUnya mil- ras_,·onunun toplan
letıeri (İsmet İnönü) nün 
açık alnı gibi Türk tısında hir Nutu k 
devletinin pac·lak siya- vererek: 

k
setini, Türk milletinin « F ra ns;1, Fransız 
azandıü-1 istiklfil ve . · 

inkılaba!:> sayğı besle- ~ kanı le, Fransız ~lıl e 

ka:;ı, Saray büro dirPktö· t "" ~ 
rii 'e refika,.,ı. Sefirimiz f . ~ ........ ~ .... 
Rm~en E..::ref Uüııanlın . . . 
,·e rf'fika:::ı. Uouı:ıny:ı ıııt'::)

lfllı:ı~giiz:ı.rı ''t' refi1':ı::.ı ''l' 

ıialı;ı. bir ~·ok 'l.evat 'e 
n•fikaları hazır buluıııııu~

lardır. Ziy:ıfl'tte Matak:::;as 
lıir Nutuk ı:;üyliyeı ek ez
cümle dem i~tir ki : 

.1\zi1. ~ırkaıla*ını : 
~izi <:ok iyi t:ırıı>·a n 

\'(' sizin <le ~ok iyi t:ıııı· 

dıı"'rınız bu ıııPııılt·kPI ~izi 
hiirıııetle . t·lfuıılıyor. Do:-t 
, e miitteiiı' nll'ııılek eti- 1 

ııize ElPıı nıill cti ııiıı kar 1 

dı•:;; sl'lflınrnı gütiirnıenizi 

rica eder~ ı"İ7.İn ve nm.ik 
Bayan t'araı;o~luııuıı şe 

ıefinc ka.<lehimi kaldın-

~ orıım. 

~iikrü Sar:ıroµlıı da 

t;-11 mukaLeltde bulunınu~

tnr. 

Aziz lıa. kan: . 
Bugiin burada lıükfl

rm·timi teıııı:- i l etıııek be
ııiııı iı:il' t~nif t·dilnıt·z lıir 
lı:ıhriyarlık \"C ~:ıadettir. 
Elt•n milletinin kardt•ş :;e
lürııım Tüıki\"eVı! ITÖtür-. . '"' 
ıııc!,JP. ŞPrefyalı olduğumu 

:ıızl'dı•r ''f' kaclehiıııi ııa. 

zik HaYan Jratak::-n:-ın ::-e· . . . 
rl'fiııe k;ılılınıı:ııııa ıııüs:ı

aJı· Pi ım·ııizi rica l'ı1ı·rinı. 

Bir harp zuhurunda 
Ingiltere, Fransaya 100000 asker 

gönderecek 
Ankarn 2i ı~~dyo yazıyor: Bir Harp zühu-

Londra: Pi1)on gazPtesi runua. lııgiltere Frnnsuya 
yardım olmak üzere:: on 

kuru lan i rn p a rator lu fırkalık bir kun·et gün

ğuna ki n1seni n el in i derecektir. Yüz lıin ki:;;i 
uen fazla olan hu kll\". 

sürdüreınez Ye sür- ' '<'t nıotörlii ku'''·etlnin 

d ürnıivecckt iı-. Bu tiizü tanıhrırıdmı uıiiıei~-
v 1 kPp olacaktır. Bund:uı 

böyle bilinn1elidir.» 1 ba:-ka lOtıO 'fan·arP <le 

denıiştir' ı _ r,r;n::'aya günderiı~ek üı-
'"1" 

Arnavutlukta 
vaziyet 

AnkHra 2i Radyo: 
l'i r~1 n: Bütün Ar
n: ı \'ut 1 u k t n u· nı un 1 t 
\'c1zivet tenıan1 ile 

nornı;ıldır. Yaban. 
cı A j , nsla rın ver · 

dikleri h a berledn 
hiç bir aslı vokt ur. ., 

ltalyan Hariciye 
Nazırı · 

Ankara 26 Radvo: ., 

Polonya Ha r iciye 
Nazırı Bek, İtalyan 
r-Ia rici ve Nazırı kont _, 

Ci ya no şerefi ne bir 
z: yfet vern1işt i r . 

re ha.zır bulunmaktadır. 

Hu TaYYarelerin ver-. ' -
lt>ri Fraıı::;a<la ~imdiden 

lı ~ırianmıştır. 



' Ulus !S~~i} 
c ...... -

Halk şairleri gecesinde 
Orta o kül Direktöiürü Ziya Kıh çöz- .... '"., .. .,,..*it!!.~!!!! .. ~.~}~·· 

!ünün yaptığı mühün konuşma 
- I>ilnden art~n -

Halk ı-;airi candan ,.t! . 
yürekten söyler. Kcn·rıı 

ah ettigi zaman aslı -":t<; · 

larından tııtuşur. Fı•rlırıd 

&"ülüngü eline al<..lığı 1.a
man dağlar tkvrilir. Ilalk 
şairi sazı eline aldıJ:ı za
man kurumui' çe~nıdtr 
inler, dağlar c:cv:ıp verir. 

Halk şairiude ., iir hir 
musikidir. Onda :.:üz tatlı 

bir ahenk halini almı~tır. 

On ye<linti :ısmla ye . 
tifcn Kedai adlı ::airin 
bctlit bir giizf.lligin haki
ki bir şiirin ü~negi olan 
şu part;asına bakrn11 .. 

Ud a naılıuı l>iıiııı h:ığ'
dan clPrclim. 

Yeşil başlı :riizel ür<ll'k, 
Uçar gider göle kar~ı. 

1 
Eğ"ı icc~en tel tı..:l etmiş 

Dukcr gider yare k~trşı. 

• '!'elli Turnam sög-iin g-elir 
1 nci mercan yükiin gelir 
Elvan r.lvan kokun gelir 
Yar oturmu~ yeJı> karı-;ı . . , 

~:ıhinim var Bazlarıın var 
Tel alışkın sıudarım var 
r are gizli gözlerim var. 
Diyemiyoın ele kar~ı.. 

Kanı Kar .... cao~lan k:ını, 

Yeren alır tatlı c·a.nı. 

Yakı!jımazs:ı Gldür heni, 
) e::ıil bağla ala kar~ı .. 

~fazlı yarın kim haberi 
geliptür 

Dostlar :ığ·lar ı1ü~ınanla
rım gülüptii r 

l>e<.lilPrki dertli Emrah 
ülüptür 

Kimi kazma kürek bel 
altlı gitti 

Dertlinin şu dertli dert
li riiyleyi~i zamanın iç
tiımıi dcçrimini lıiıc pek 
~atlikane bir e<la ile akis 
<·ti iri r. 

O irıiahı mihnette kapan
dık kaldık 

y ermedin uir yandan ses 
kara balıtiın 

Anladım g-afil:;in uykuya 
daldın 

Hele Karacaoğlanın giin 
üstüne bir gün <l:ılıa do· 
ğar mı? diyen şu ~ıırı Deli poyra~ gibi es kara 
sarat eserlerinin P.ıı ndis- bai1tim 

Fiiistinde Vaziyet 

Her tarafta yerıi~en suiKastlar 
~asla~ı .. 

Yahudiler tarafından bir 
günde 68 Arap öldürüldü 

Ank:=tra 2i Radyo; 
Kudüs: Yafo'·" Ye

niden nıühirn ınik

tar<la lngiliz Polisi 
!!el nı istir. Bu rrün 
.. _7 • ,..., 

1 
Krn 1 Coı c cndde

ı si n<le hi r bon1 b:::t 
JYıtJanıış )'l'.Ôİ kışi 
ölnıüşt ür. 

ler yapılıııı~tır. Ttdauittl'l 
atılan altı l>oml.ıadan 2H 
ki\'i u:müş 4-;- ki~i yara· 
laijmıştır. 

Bundan b:ıska biri 
İ:;ta;:;~·onda. diğ'e;i adliye 
s:ırayında da iki bonıb:ı 

patlurnı~tır. Il:ıyfad:ı atı' 

lan bomb~lard:rn ô~ Arap 
ülıııii:;: ve fı:? Arap ağır 

surette yaralanmıştır. Bu 
sui kastler Araplar tara, 

Lalesinden. sümbUlüıı<len 
giilüııd~n. 

lcrinden biridir. Al d b. 
El .. ] . . a· . cın c ır l'andan kor- ı 
, a g·oz crını ~(~\· ı~ım \ 

knlın:ız iken 

Anl<ara ~7 R advo 
Kuclfü;,ten ltil\liriliyor: Bu 
sab:.ı.lı Fili tinin bir çok 
ycrl~rinıle te<lhişçiln ta
rafından mühim sui kast-

fıudan df'ğil, Yehudiler 
t:ırafııııl:ın yapılmaktadır. 
Dün Yafada bir Arap 
Tiifoklc öldüriilmüş Tel· 
ahitte ue iki Arap öHi 
bulunmu~tur. 

Senin ile an<la me<.'lb k u
m lım 

S:ü.ısından, aı~kı~ından 

ıuyunı l:ı n. 

AcaL ol yar el ~üziiue 

uyar mı':' 
Hıılal e<lib keııdisine kı

yar mı? 
.Meger ins:m bakm:.ık ile 

doyar mı'! 
Genulından. cenauıııdan 

t>Jin,lrn 

Bu derdiuıe <;are lıiluıeuı 
nPvlı>,·irn 

~anda :ıder i~e~ ·;nı;d ııi~ 1 

evli-. iuı ı 
n:l~IUl alıb lıilmem ·k;ııtla ,. 

gideyim 
Habilılerin t:ıiteuıindeıı <li

linden 

dilt.Pr . 
Y tl Pcncendcn htmt\elt-r kur. 

ur arımız. çanr. ~Cmln 
1 

. 
· · ') tu maz ıken 

pmc.ır mı. \ 1 ı.r 1A .. ıı·~· 1 , - :.; ana k:tpl<nıa 'ıkılmcız 
a l· ,. anı gnze ı~ı ıep ~a- · .k , 

ı ·en 
na ,·trmi::ı 

S c n i güreıı ba~kasım 
anar mı:' 

Salım ~alını geleni:;; pı-
nam 

Kadır medaııı işimizi 
onara 

Gün <loğ'marfan şevkin 
,·ura pmara 

nun ü:üiine l>ir gün u:ı

lıa doğar mı? 

Yin on ytdinci asrın 
ııır~hur halk şairlerinılen 
olau Eıci~li Eııırahın o za
manki Arıa<lolunıın garib 
ve prri:;;au . haline nıakea 
olan şu :;;iirine bakın: 

Dedirdin Tilkiyı· .. Pes :• 
kara bahtim 

1 

!Dertli ya <;ikuıaz mı bu i~in 
1 

ucu 
~imdi fark cdt·n ) ok al

turıu tuncu 
E'fel beğ·enınezdin rııeşti 

papucu 
V t•ruirdiıı çarığ·a 8tıs ka

nı bahtinı 

Jlülft.:'.i dünkü halk 
şiiri bize s:ıf \'C temiz 
Tiirkirn y li rt'girı<1erı ak is 
t>Llen kuvvetli parıltılar
Llır. 

Kt.da :ı~ık hemen ~ ük- ı Yiiı l>iıı mihnet ile hir , 
~ek uçm:ı:3ın b °' t• a· 1 a0 ye ır ım 

Bugünkü ş:ıir halkçı 
oldnk(::ı ilb:rnnnı lı:ılkt:ın 
aldıkı;a ~öyliyecck ve sa
yılacaktır. Yurdumuz hin Rakibimin türlüııinden Yemedim meyvesin el aldı 

içmc~cn 1 gitti 
LutfeyJesen kerem ka?ı Ağ"alar göz yaşım cey-

geı;ın<'~ın J lıun eyledim 
Bende senden. kedasrndan <..':ılkao<lı dünyayı sel aldı 

lıir ::;an'at ve edebiyat 
ru~,·zularile doludur. Onu 
i~lemek, orıun ruhuı tl l 
suklı ~iir ve san'at e~er
lerini dünya san ·at ale-kulundan gitti 

. mine tanıtmak lazımdır . 
Halk şairlerinin hemen 

en meşhurlarından Kara 
cao~lanın bütün koşma
Jarında. türkülerindeki r.an 
ılan v~ viir~kteıı sövie\'i-. . . 
. i iilanat. ve edebiv:ıt 
~ . 

Yüz bin derd çekmi~cııı 
bin dahi gerek 

Çok ömilr istcrki bir da-
• hi gürnk 

Yarım elden aldı o zalim 

lleminin birer şııbı eseri· ı Hoyrat 
~r. 

felek 
dost bağından gül 

alct• aitti ·. 

Yurdumuz güzeldir. Mil. 
!etimiz ünlü ve kahra-
m:ıadır. 

El gibi dola ~ma Anado
l unda 

Arkada~ yurdunu içindt>rı 
HD\ 

. 

3 ecnebi gazeteci 
İtalyan topraklarından 

çıkarıliyor 

Arılcarn 27 Ra(ho 
l~onıcı: Üç ccn;bi 
g<lzeteci, İtaly<ln 1 

topraklarından çık-
111a l:.1rı en1ri veril . 
n1iştir. Bunlar ara-

sı n<ln 12 seneden he
ri Ron1nda bu' u
na n F ra n 5JZCa rr<ı fi 

gc-1zetesinin nıuhrı
biri de vardır. 

MuaUimlerin Irak 
mesken bedeiJeri 

' parlamen-
• 1 • tosu 

vergı,erı 

Bundan sonra Hükunıetle tt·ş ·ii 
~iualli n11eri n nıes- nıc~a i nıes 'el esi nele 
ken bedellerinden 

1 

çıkan bir ihtilaf vü: 
yalnız 111uvazeı1c ve zünden Irak par l:ı
yüzde iki Tavvare 1 n1entosu fesh edil-

J J " • • 

vergileri kesileceği 1 ~ nııştır. 

haber ~\lıonııştır. ---------

Dinle bir 

Dinle Lir 

Yurtdaş ! 
yo::ımayı pınar 

yolunrta Kaçakçılık yapma, \' a· 
ya~'l:ıda gaıib l tan haini sayılırsın .. 

çoeaııı 

... 



Sayfa :1 
-----·~~------------~--------~--~--~(U~lu~!:._:::~e~ı~ij!.__~-----~--~-----------~~~--S6-~ ___ ı_ı5_~ ___ 

ŞEHiR Ve 
İLÇE 

il . 1 IJ /~ ..• ·t L E R İ 

Cenup deminıyo!unda 
tren günleri değişti 

Salldan mada, her gün 
Tren gelecek 

Ct'nup Derniryul!arın- j 
da Trenin gidiş ve ~cli:~i , 

<leğişıni~tir. 1 

2 M:ırt !J39 Perşeııılıe 
g"iiaün<len itih:ıren :.ış:ı!:ı

Ua.ki giinlerde g-ı•lip gide-. 

<:ektir. Buna ııazara.n S:ılı 

!;iinünden maada ;;:clıri

rııiıe her gün posta ge
ler11k. baft ada beş defa

da gidecektir. 

Gelenler 
Cuma (Ekispres) 
Cumartesi (l\l ulıtclit) 
Paz:ır (Ekispres) 
P.ız:ırte i (~I uht.-.Jiı ) 
Çxrşanıha (Ekiı'pres) 
Pcı~frnbe ( ~lıılıteiir; 

Gidenler 
Cumartesi (Ekispn•s) 
l'm.:ırtc~i ()luhtelit) 
Salı l(Eki8pres) 
Çar:;arnbJ (~lulıtt· lit) 

l'er~euıbe ,, 

Tür~iye ra~yo~if üz yon Postaları 
1 

Türkiye radyosu Ankara radyosu 
Uzun~Oali!,!. 

Kısa O&:li!a: 

lü3H m. 18!1 hf'~. / ı~o K\'V, 

rn. ı..ı ııı. 151D5 :Krs. / :20 Ksv. 
31.70 ın. !l4ıi3 K e~. / :?O K n·. 

Bu günkü proğraıTI 
1:?.30 J'roğ-ram 
ı~.:3:'5 Türk ıııüzigi-Pl 
13,00 ~ienı! Pket. ~n:ıt a. 

rarı. :ıjans \'e mct ~ oroloji 

haberleri 
13:10:14 Müzik Kiiçük 

Orkestra-Şef: X ecip A~· 
kın 

18.:30 Pı oğ'rarn 

ıs:s5 Muıik d:rn:;-Pl 
ı ~.oo Kuııuşıııa Tür ki~ e 

post:ısı 

19. 15 Türk miizigi Halk 
mnsiki8i Tanbural'ı 0:5-
ına.n Pehliv;rn 

lü:35 Türk Pnüzigi :ıııco 
saz fa'Slı-:Muhayyer 
20~00 Ajan8' meteürolaji 

, lı:..l ıPrk·ıi. ziraat l)(Jr::.rnsı 
fi vat 

! 2o.1.) 'fiirk lllÜZİ!!İ 
~ 1.00 Meml~ktıt ~:.ıat. a-

.ra rı 
:?t.00 Konu~ma Hukuk 

i lırıiıd Yayına kurumu 
:? 1, 15 fü•ham. t:ıhvilat 

kaır:biyo ııukut borsası 
fiyat. 

21:30 Müzik Ratlyo Ür· 
kc::;trası-Şer Praetorius 

22,30 Müzik Operetler 
-Pl 

2::),00 .\Iiiıik C:ızh:rn<l l'l 
2~!,4.),:?4 Son Ajans ha . 

bc>rleri ve Yarınki proo·. • .:ı 

, ram. 

ıınmınıııııınııııuıııımınııııuıııııııııııınııııııııııommıııııııııııııııımnııııııııııııımuııuııımıunııll\ .• ,.. . Mardin Nafia müdür-

I3u~day 3 JI 
Arpa ---ı~ 50 
·1 in ı Bir ı.;uv:ı.1)

1
620 [--- ---- --

Darı 3 
Nohut ı 5 -- -
jJ ı:> rriıııck 3 
Pirinç - 22 --

""----ı 
Sade Y:ıı,. 90 __ :-____ --
Tere Y:ıl:ı 

1 • --- ı-
7.e~·tin ya;tı 1 70 

-Yn_n_ - ,3fl --
~------

1 >eri 1 35 
Had~--ı_ ıs = 
Badem i<;i 95 

( ;edz t'.:? ı -1 1 Ce~lı:f<;i ~ = 
jlahlep 30 

"""Il:-ızi-----~ --

K e.sme Şeker 35 
Toz ~eker 31 

-1\nh;e--- 120 -

ı4oıı-
(,':ıy - -335 ı-

-ifı~u iizüın-1 15 , -
.t-•d;mez 1 12 · -- --- - l 
H~ıl 1 50 ı ,... 

:=.::ıhun 

Mardin 
Askeri ihtisas 

I YllZ!!!!A IA\ DO :;;:;; Vııayet Defteı- 1 lüğünden 
1: ~ u u . ~I d arlıg" ından Kaçakcılıktan suçlu \'C 
~~ ~ 1 - Mardin Nafia Da- ' clyevm ikametler mechul 

I Tef ır ü 1k @ı m o ~ ~, c!za. e ~;u~~.~~ı~ n~~t k.~~ ~;!~ ~:~:~:~~ ~~:z~ı: j ~~:~~~~i~~:,:.:~~1:t ':~ı~n 

Mahkemesinden 

~ - ım hır bap dukkan Jlc m en ıyı cms ve k:ırda~ı isa. ve Savur ~ 1 hezden ma l ct•• a·· ~ ~ 1 • • --·, bir bap kahYe ocağının .. h . mu .. 0 r u kazasının av in e köyün-
~ Aşk ztı r ptı r ı tari~i ih~l edeıı ~l~yıs mu endıs ve sekızt amc , <len amo on lıeş giin 
~ ü41 gayesınc kadar ıca- Je çadırı olmak üzere , zarfında ~lardin Askeri 1 Aşki. . hissi ,.e - rı açık arttırmaya ko- ce<nen on iki Çadır açık lhtisos mahkemesi •orğu 
~ _ nulmuştur. eksıltmeye çıkarılmı:;;tır. hakiıııliirine ı ı urcaat f't-1 edebı Ron1a n = 2 - Eksiltme 6/~lart 

1 
ıııedikl~i takdirde Askeri 

~ --: 2 - Buna ait şartna- ı ü:=m tarihinde Pazarte 1 u::ı:ılıııı 216. nci maddesi ... 1 Yuzan: == me ve müstecirden ara- si günü saat 14 de ~lar- nııı<'ibirıce Türkiye tlahi-
~ Oğu z uzdet ~ lınan hususi CYSHf \ 'C din hül.-ümet konağı ' Jindd;i malların·a hacı·· 
g . ~..: sartiar talipler tanifın. 1 •içindeki Daimi Encümen koııulacağ'ı ih1n olunur. z ~ Anka r:ı nı ll genç ' dan Defterdarlıkta bi- odasında yu pılncakı ır. · 
ili ,. · ı z 1 c ı l:ı n mln n __ , ıatıedel görüle bilir. 1 3 - MÜ hPndis Çadırı Ma rd ı· n 
~ Q. .. = j 2 .Gox·ı. ~~ıX2. fi x 1 .üü 1 ğu ·1. ()zdcş n r- ~ 3 .~ Artt~~·ma .6ı :~/93H ebadında <Jlacak ve a Askeri İhtisas 
1 k~1d~~ ~u111zııı g~a- :== tar~bı~.e .~nusadıf P.~zar. 1 mele çadırı da a metre ~iahkemesinden 
~ zcteuıiz için ha- ~ tesı gunu saat l~,;;Ü da 

1 
irtifaında ve 4. metre 

~ .. : ·k İ · Genç yazı nıkadn5Iamr.ızdnn = D.efterd~rlıkt:ı muteşek- ı kutrunda ve kapı ile E zı~ladı~ı A~. Z~ oguz özdeş e kıl ko~ısyonu mahsusa 21 dilimli v~ 6 s. direk-
~ tı r .. ı ptı r ısı nılı Ei huzurıle yapıla('aktır. li ve mahruti buluna. 
§i • • h av ba ·ın<lan ~ kt ~ çok he veca n 1ı eserı 01 u ., ~ = 4 - Arttırma açıktır. ca ır. 
·~ İf b· "' ı· 'ka etıneö·e başlcıvaca- ~ 5 _ Muvakkat temi- 4 - Muvakkat temi-!51 ~ 1 ,\ren te rı ~ ., !!!!! k natı 7G liradır. _ I! nat mı tarı dükkan için 
ll gız. . , ~ 18 lira 75 kuruş k uh ve 5 - Bu husus hakkın· 
~ Okuvucul~ r11111zın lezzetle okuya- 1§ ocağ·ı için 15 liradır. da daha fazla malumat 

1 C. t 1 "' · oldutrunıuz bu Ro . := almak ve bez numune 

Kaçakct!ıktan suçlu ve 
elvt'\'m Suriyenin kara-. . 
kap kiiyiindc mukim bu
bnduğu :ırılaşılan dercrm 
k<irlindcn ilıra.lıim oğlu ba
san on 5 g-ün zarfında Mar-

a < arına eının b •• E-3 ı · ·ı . · · ·· 
~ 1 ki · bPkletnelcrını 6 - steklilerin yc\·mi sı ı e şartnamesın ı gor-

1 n_1aınınızı sabırsız 1 
a. e: mczkflrde teminat mak- mek istiyenleriıı Mardin ıııaddt>si mucibiııl'e Tiirki-

\Ştnıdiden ta \'siye ederız. s buzlarıle bil'likte kom is- Nafia dairesine müra- ! ye dahilindeki mallarına 

din .\ Rkeri İhtisas ınahkcme
ı-i sorğ"u hakimliginc mu
r:ı caat tt ınecligi takdirde 
Askeri usu l u n 216 l'i 

llllllUIB•W•.... yona müracaatları ilAn caatları ilan olunur. lı:ıciı konulacağı ilaa 
•ın .. ıuıuauuuuıuw enıını olunur. 3--4 2- ~ oluztur! 
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Umumi Ne~iyat ve Yazı işleri 
Direktörü 

~ı. Siret Buyar 
Baaıldığı yer: (ULUS SESi) Raaımevi 

Türk evının se-
• 

refli ananesi kiler-
dir. 

Kavanoz, kava-
Uoz rlçeJleri, şi~.;e 

şişe şurupları ol{na-

vanbir ey Cocuk· 
J • , 

suz birYU\'a k"J~ı r 

tadsızdır. 

Bu crüzel anane 
~ 

ınızı v:-ı sa ta Jın1. ., . 

S ~ ••H• •••••••••••••,uoun• .. Ho•n•••U••o<' •; : :::s Q.) 1:··· il".:•-··· 8'5•edGIJC 'l:•U•••••e•t:•••t.••••ttlit'5 • ;I" 

Bu yar 
i- = ~ ~ ii Y u r t d a s ! ~~ 

ım en bu- «@ ~ l }~ KU D Jf}U~ il IFABRi· ~~ 
~ 2 C'd ii KAi. VF. V APJ[ }iMII ~; • yük ır r r- ~ ..,--, ~ .. ·-
a - :: DEMiRVOLLAR !! 

cudur. 
............._ ~ .. ·-~ ~" .. -· ,-ıi •• Rep 1 b · a• t\ ~ ._, •• ~ u usun irıktirrne gücü11e d 

~ •• d ~-
- ~ :: ay anır. •• C\l ..... rJ) •• ,,., 

r:::!J ~ ~ 5~ Bu gücü arttırmak hep senin =~ 
s~~~ı:~~~~~~~"!~~~~~ ~ ~ < ~! elindedir !! ,, A M E . da ·~- ,.. .... •ll•••&•4'•••s•··~•tuıa•&•!\•••ll••• o•• DC:a~-~~ ff ~6 ••••a•••o••M••~•••••••sa••~• •••••o•ıo•••••••••• 

1 ~ IR TOR~ COCUGU ~I~~ ~:~~~~~~~~~~ 
1 HER TÜRK çoCuGUHUN ~ ,~ ·D 

1 
C) '" t: 1 OKUMAS LAZIM a·R ~ :1 e 1 @: 

1 R o m AN ~. ICS)~~om/8\\\.RQ 1 
~ F~y:ıtıt50 kuru~t~r 1 1 \ı.~ ~(.gj~ ~ w B ~ 1 Kıra ya da verılır. '1 .Ji.fl ,~ 

•5~~~~~~~~~3Mi '.i Doğu illerinin en modern Dir 8 A S 1 M E V 1 O 1 R ~ · 
Tii;·~~~i:::a:: .. _ ı·~·ı1 •tuaveMıır.; ,ı_~~~: 

H ... r nevi l)efh~r . c~ı... Bo- Yeui getirtıigimjz ~ 
· · fanhızi ve kübik 28 el T r ff T 1 p ~ no. !\l<ı kbuz. Küğıt bdşlık . 1 "'l k ~ - ı L ~ ıar • erle çok şı ,°i/._ 

brı, Kartvizit, Dcı\'etİvt", T~c_-ete lH'lgılnrı .c• 

Bu~· yu·· k Pı.yangosu 'I Duvar afişlt'ri .. Sine01a "'" basılır. ~~: ... 
3 ncü f{eşide: 11 ~tart / 93ü dedir 

J'fll Tiyatro bi !etleri çok güzel ~liicPllithanemiz ,·ardır. \_ .. :r.Ç 
9ıA bir şeki ide b ısı lır Ye kısa Her boyda kitab, deftı.•r 
Jf!il bir nıüddet içinde te!::>Iİın \·e sair bütün ~e~·ler <;ok 1: 
• 

~ık \'<! bcgenilecek şekil- ~~~ 50 000 L d edilir. de tPclid cıli1!r. r..aıt Büyük İkramiye: • ira ır ... 

• t: Bundan b:u;kn: liJ.000, 12.0CO, 10.000 liralık 
ikraıniyelerlr. (20.000 ,.c 10.000) liralık iki adet mü
kafat vardır ... 

Yeni tcrtiptı~n bir bilet abı;;ık i:;-tirfık etmeyi ih
J mal t·trrwyiııi.:. ~iz dı> pi~·ang-onım mesut \'C bahti-
11 yarları arıısırı:ı girıni~ olursunuz ... 

i Verilect:k siparişler. göderilecE:~~ paralar M:ırdinde ( Ulu~ St:~i ~ı/ 
DasımeYi) İdare müdürlü~ü namına g-önderilmelidir. 'fı''\ 

Dışarıdan gönderilecek sipar-ış nümunelerinin ok'Jnaklı bir ~ 
j} rsuette yazılmasını snyırı müşterilerimizden dileriz. 1: 

·--~-~~~-~~~--~ 


