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~at Notları: 

Bir Köylü Dayının şühan ~isleri 
• VE 
iki Çeklinin göz yaşları 

Ankara : Siret Bayar 
lr 

:t 
1 Yarhnk ır. Ankara 

r:ı llld· ı · 
Ok a '' tren vol<'ulıı <Tu ·al ~ t"l 

bu 1 ?r hısnluıışki , iııs:ın 
~{l kıloııwtrelrrr.e \'Olun "'' ~ . L" ~ aatta kcıstirildiµ"iue 
ır t .. 

,ur)(i irıaııae:ığ'ı gel
!Jıiy0 . r. 

. ''<ırk \·j)fı,·ptJnirrıiZI' vr-
rıı • · 
k· ' 'e feyizli bir de\'ı in 
ı.ttPılarırıı :ıı ·nu 1 >iy:-.rba-
1\lt .. • 

•arı dl!ıııir yolunun lıir ta-
ka a~ Vana \'e da h:ı ~ar-

' uır.. r c· ''a ~er tara tan ızrrye 
rar · 

il(' hi ak lr:ık demir yolıı 
rle~e .. . .. .. l k vak 'i ceJ!ı ırunu < e pe ~ 

• l llJ<] . " 
' '''ti •l gtirmek bahti... )~ 

ııe k ırıa nail olacağıııııza 
1 1 \'ız adar seviıı.,ı)k hak
tıfi · vı! ~lilli Şef lrıöııii
lı· ıı. bütilıı yurdu ı·pJik 
ır n.. . . ., 

1 · • g- l<;irıe alm:ı k azıııi
ıın Yi"k 

s · 1 ,J•k t<•cellilcri k:ır-~ısırı<h 
fiu '· Cuııılıurivet Xn-

ırıın T" · , .. kufJ . urı~ p:ır:ı~ı. 1 urk 
"" 

1 ıle v:ırattıl'i· ı lıii\'ük '<lerı · · I'"' • 

nl' ~~1 
öniinde uln~ca 

ta adar ., ü kran his i 
·. ısak . 

Yıne azdır. 

lu~- . . 
\'ur · ' azıııı darr]arı a:.:ı-• ı-.. • 
tırı' ııehirlPr iizeriııdt: aR· 
k erı nı 1 •• ur Ot ern kiipriilt1rını 

Uvor l> 
tıçrr1 ~1 ı ır zaıııaıılar tku~ 
div ., k"rv~ın ıTeçmez) 

· e anıl· ~ 
da11 •• <ln ı:ıarp yollar-
tu, Şıuı1.:.ncliiferiııi ,·tirü 

• Or 11 · 
lar1 • euı de nasıl vıl-

avı· . ' · lata • ara. gUııleri saat-
l)tir · ıkı\itırınak suretile .. 
YoJ.~ gı•çiJıueı k:t\'alık bir . uaıı . . 
trenle bır . eııe sonra 
ka,. get;ınt'k saadr rine 

lısu • Yoruz. 

(' k 
bir *'

0 
uzak t.lel"ril Yakırı 

ta ·ı · ı-.. • • tireı· rı 11 giiı örıiinf' ge. 
}'a bıın. Mardin vrva ı Jj. 

r akı d • l t· r an Ankara ve 
anbuı ıı . 

gİtınek ~ H uzak bir yeı e 
tibiri -.öyle durı:ıun, lıi
l!!ket OP. Yakın iki nwm. 

arasında yutrnılwk-

t:ın \'() soyulmnk. öldii 
riilaııık korku. İ\ lf) ::-C'v:ıhat 
etmek bir rne ~~·le idi. Bu 
yollmda y:ı.ptığıınız se,·a. 
betlerin :.l<·ı YC he~ t' l'~;11lı 
giinleri hftl:l gfü.ümiiz(iu 
öniiııden 5ilinıııcnıi~tir. 

Bu lıatıra~ ı. ~lal:ıt~·a 

i;-;t as~·ouıııı<la lıir grıı t; <;O· 

'ikliğ·iyJe trrne atl:ı~·;ın 

n~ kompartımanımıza ge
len Elazığlı yaşı ilerleuıi~, 

çok gün gö rmii~. feleğ'in 
çemberinden geçmi-., genç
liğfode Aıncrika<la çalışa

rak hav:1tıııı kazaıımı:; bir . . 
kövHi dayı l.ıir daha carı-. . 
)andırdı. 

Yaşı y(•tınişc yaklaştı

ıtı halde otuz ya~ırıdaki 

bir genç kadar diııç olan 
ve sa\·lıırıııda tPk tük be
yaz kıllara r:ı.stlan:ırı bu 
kiidü davı . Yol bor unca . . . .. ... 

Amerikaya ırnsıl gidüp 
çalıştığını: sultanlık dC\'
rirıde vobuzlukta 'e asa
yışsızlıktan çektiklerini 
anlatıp <!urdu. 

- Y:.ı B:ıyını şimdi lıir 
g-iin hir ge<'ede Elc.ıığ"dnn 
Ankara ve 15taıılıııla var i 
yomz. Hem de uöyle gii · 
zcl kadife kaltuklara da
yanarak.. E::-kideıı İ::it:ırı · 
buldan Elazıg'l nırmak 

i~in bir ay hny' arı '"'ır
tında yol giderdik. Barı 
r olda yol olsaydı. Dag 
ba~larındaıı. uçuruııılar
dan, kayalıklardan :m)ft. 
vatla geı;rrdik. IJeh) yol · 
terda soyulmak, ohliiriil
mek korkusilP yüreµ-iıııiz 
ağzımıza ~clirdi. 1\e ıııut
lu .. ize ki o giinleri gifr. 
mediai1. gön1ilnüz~{' de 
az gördünür.. Bizim örnrn. 
mü.tün çoğu lıu kara giin. 

-Sonu 3 iincü sayfeıle-. 

-

Marnşal ~a~mağrn ' Karagün dostu 
teftişleri 1 

Yazan: Cemal IŞINA Y 

Ankm·a 7 (A. A.) 
Genelkm·nıa~· başkanı 
Mareşal Fevzi Çakr11uk 
ı•efakatinde ordu m n. 
fettişlel'i. kolordu, uıüs . 
tahkem nH~\'ki kuman
danlan olduğu halde 
dün Menemen ve Foca. 
daki tıirlikJeri teftiş 
ve akşam Izmire dön
ınül))tür. 

:Sayın Marnşalın geç
tikleri bütün kaı:;:aha 
ve köylerde halkın ye
nilmez onluya gih·cn 
ve hağlılığını ifade eden 
candan sevifi \'e sav<rı e . o 
tezalıüratil e kaı·ş ılan-
mış Ye uğul'lanrnıştır. 

Parti ve Hü~ümut 
faaliyeti 

Jf pr kef'. lırr şry irı
l":tıı:ı, akg-iintlr•, rl'f:th ,.e 
::a:ıdı1 t idııd~ ,·:.kl:ı::-ır. . . . 

Kıı-.ıla~· i:;-te LöylP de-
ğ·i ld ir. Kızıl a y k:ır:ıgürı 

dostudur. 

1 >umanları : faka yük
~el"ıı l.ızğm alt)\'ler ic;in
df' Yll \ arlanırkeıı hizi ku-. . 
lumıızdarı tutup ı;ek(·ıı. 
yt·rıiL·rı giiktc· ıı ve lıer t :ı 
raftarı yağdırıhın 111iillıiş 

ü 1 ii ın ate~lcr· aı a::;ırı
d:ı y~ıralarıınızd:ın kaıılar 
boşalırkı'n lıizi kolları ara. 
sıııa al:ır:ık k:ıldır~111, co\'

kım iıir tufan iı;iııde Rii

ri.ıkleııip ölüme giderkt.>n 
bir Jalµ-ıç- gibi bize • :ırı
lıp kurt:ırmı, korkunç bir 
yer sar:-ıııtı~ıııd:ırı, e\'siz, 
lıark . ız, <;ırıl ~·ıplak, aç 
~u~uz kal ıııı~l- t>n bize c v, 
ısu.·ak :ı~, s1caı-.. yatak \'e
ren Kızılaydır. 

1 >:ıha akla gelmC'yen 
lıüyl e ff'l:1ketli ve a<•ı giln

leriuıizde, lıizderı uwnfaat 
görenler. :ık gürıll·riwiıde 

bize <'anlarını feda etmek
ten çekinmediklerini za. 
ınaıı zaman ::;öyleycnler 
yiiz \e' irip omuz silker
ken. Kızılay güler yüzile, 
ıııibfik kullarilc l>~ze vak-. . 
l:ı~ır. i~tiın<ii fark gözet-
lllP~~izin OİZİ bağrına Ua
~ar, a<; karn11uızı doyu
rur. y:ırnnıızı sarar YC in
ı:-anlıgııı emrettiği lıütün 

ışeylt)ri yapnıakt<ın \'t'kin
nıtız. 

Aziz Yurtda~ ! Fel:1-
kt't li giiıılerinde !':ın:ı L u
cak :ı'.'aıı uu miişfik ka
r:ıl::iiin dostu kuruma aza 
ol. ( ına elinden geldiği 
kadar V.trdımdan hİ'' uir 1 ~ y 

1 zauıaıı ~·ekinmc. 

Kastamonide bir sel 
felaketi 

Kastamonu 7 (Husu. 
si) - Diin Kastamonu
ôa l:Ha yılıııdan beri 
görülmemiş lıil' se1 ol
mu~tur. Bir metre ka
dar yükselen seller de· 
renin iki tanıfıııdaki 
e\'lel'i tamamen hasmış 
bir iki evin divarlarını 

yıkmıştır. ~\1evcut altı 1 

ahşap köprüyü de sel
ler götürmüştür. 

l•Jek1 irik telleri tah
rih olmuş ve şehir ka· 
raııhkta kalmıştır. Dört 
kişinin boğulduğu bil
bildil'iliyor. Vilayetçe 
her tüı·lü tedbirler alın
mıştır. 

Ankara 7 (A. A.) -
Genel başkanlık diva
nının üç yıl evvelki ka
rarile lıirle:;-tirilmiş olan 
Parti ''e hükOmet fa
aliyeti ı: artimizin be
şinci büyük kurulta
yınca tanzim ,.e kabul 
edilen nizamname hii
küınleı ine uyularn k ge
nel başkurıJık di \'anı. 
nın 716/909 da tefrik 
edilmiş Ye parti genel 
sekreterliği taı·afından 
yeni kara rm tatbikatı 
hakkmda Vali ve C. 
Halk Paı ti hh'ikanları· 
na tehlı ğat ya pılını"" lJI'. 

[~ime asfalt yolu 
1 

Pamuk ipliği ve mensucat 
sanayii hakkında 

ı\okara 7 ı A. ı\. ) 
İhalesi ya pılmış olan 
Habaeski · Edirne usfı:lt 
volunun müteahhitleri 
t:dirneye ge? miş.(rdir. 
Yakında çalışmalarına 1 

başlayacaklardır. 

Ankara 7 (...\. A.) - 1 ki kararnamelerin me
Pamuk: ipliği ve men- ıi~·ette olduğu sırada 
sucatı sanayienin tabi mÜJ'ucaatta buluuup ta 
olacağı ~ar tlar1 tıak- talepleri red edilmiş 
k .nd&ki 21811:~ ~ayı lı olunlaı ın yenide müra
karar:ıarne hükmü 11171 cnat <>debilecekleri ik-, 
sayılı kararnamosile kal I tişat Yeka1etindc:n bil-
dırılm.ş olduğ·un{)an es dirilmektedir. 



u 

Sayfa 2 (lJlus Sesi) 
1 

• 

CiZRE 
Tarih Kayn klarile süslü 

bir hazinedir 
-Dünden Artun-

Hele !l37 ~ ılıııd:rnbı· ri 

Cizn1 <lP. bulunan 1 (•zih ve 

Bay Baki Başaran 

dPğerli H:ılkevi ba~karıı 
Kaymakam ve belediye 
Hr.i:::i 1 :ny Baki Ba::;-~mırnn 
umr:ı.n sahalerindc ve Ciz 
renin terakkiy:ıtı lıu:-usun 
da lıaşardı;!'ı i~ler ~ayanı 

takdir olmakla C'izre ta
rihçe. in<lc kPndi~ine µek 
viiksek ve kıvmetli bir . . 
yPr :ıyırmı:otır. Yapılması 

uzurı l)ir ıniidıktc ınuh 
taç bulımaıı i~leı in ga~·r<>t 
ve ıııe ... abi saye"'in i" arıi 
olarak yapıl mal, taJır. 

ÜıH'll: Conıhuriyeıhııi
zin pay<larlığım e:ıııd:m 

di!Pycıı Cizre balkı Lozaıı 

Yazan~ Siracettin OktDY 

:ırz etıııiyi bir bor<; bilir 
ve ha1ke,·iıniz b:ı~kanlı
ğ'ıııı Kaymakam \ ' l: Bı•le

cliye Hiyasrti g-ibi Uı; ınü
hiııı vazif Pyi tkruhdE• eden 
k1yııırıtli !fay Baki Ba\'~
r:ım ıla ~:ıy~ı ile :ıııar ,.e 
\'Ü rek t rn o·cı('n srv i ıwll•r · 
w ~ , 

ıııizlc kPııdi ·iırn ıııu,·affa-

ld~·etler tenıirıiııi edl•ri'l .. 
lblk Ye memleket uwna
fii namına ::;;unu da ilft \'e 
t>tnıcıkle üde,·i111i yapuıı~ 

olurum: 

1 - Y(:ııİ ~rapıl.m "''! 
hakik:ıtc·ıı bir nıiikemnıcl 
pazar yı'ı'i, grııi:;; \'e ıııu

' afik uıalı:ıllın iiıı nH'~'

<l:ınlığ·ınJa lıir ~'rır :ıyırt 

<·ılil11rC'k vatan ya vnıları
nı t <· hlikı·IPrıif·n k unm ıııa.
"l ".-. heııı d" Bf·ledivı>ıııi-1 ~ ~· ~ 

zc uir \ aıid;ıt olıııak üzre 

j gelen ~tunıo~illere i.ıir du
ı rak. lıır ~araJ y:ıptırılma::;ı 

ve Utuııwlıilleriıı daima 
ana cadJc üzerinde dur
nın..Jna nıü .. aade cdilıne

nıe::;i, ~eliş ve gidi~ nıev
kilerinin te~lıiti ve ledıa
lar at3tmluıa~ı. 

2 - lh.i huduıl boyun
llaki Cizreniıı A-ıaıııi 100 
-200 lira gil.Ji eiiz"i lıir 

melPlerin <>h \1cn olar.ık 
yapılıııası \'O u1un ıııüd
cletlt·r<"e Ilalkın hcklt~tti
rilınemesinin tt•miııi. 

3 - Riivük Uamiinıiz 
lbtıp ve h:; rnlwıanlır. lıöy

h! lıir n~ari atikannı yı. 
kılma::;ı ırmv3fik <.h•;!ilılir. 
E·ı.lıt~r cilwt in:::a~ı lftzını
dıc lımıa cin. zaıııanıııda 

ı;are lıuluıını:ısı. 

4 - A-;ari at ikasilc mem
lu ve tarihçef'i pek zengin 
hıılun:ın Cizrcınıiı kcmdi 
11<.ılkevirıdc \Jir dil tarihi 
edebiyat. :;;uLwsiııi n ilfı ve. 

sini ve CizrPrıiıı tarihin
dPn \'C n ın unıi vaıi ~·etin

elen bahs Pucr ~Pkiltle her 
haııği bir eserin talı"ına. 
Halk Pvinıi7. tarafıııdan 

muzaheret olunması 1:1zıııı 

geldiğini Meml~kctimin 

mcnfaatı için faydalı g-ör
dü~ünı ~u yszıları yaz
makla bahtiyarım. 

Yarınki 
Postalar 

~crıııaye ile idareleriııi . 

1/7/'J3<J Cunıarte~i 

Y:ırın ::-alıak gPlccek 1 

Tıen Postası yoktur. temiıı<len aciz kalan ve 

1 

il>ıti~adiyetleri sar ılmış, 
l.nılıraııl.ır içeri~indeki l':::>· 

1 ııaflarırııız:ı Ticaret. :..ıza. 
~ ııııiıııcssilliğiııce tt•slıilftt 

gfö;tı· ı ilınesi ile ııı:ığ,duri

'-'etleriııiıı 11 liz üınine alın-.ı b 

ıııası. Irak ,.e Suriyeye 
ilır~u; oluııau nıe\':ıdııı Ti
c:ıret ıııüme!:;illiğiode ya. 
pılması lftı.ıın gelen mua. 

Ü<S- l<'dPn saııra mat C" 

rn,ao cla Diy;ıruakır, Atı · 

kar:ı : lstarıbul, J >erik, Kı 
7.ılt PpP. Nusaybin \'e ::;:ıat 

17 dt> Cizrr, İdil, Midyat, 
Gercii~, Sa ,·ur postaları 

gı· lı>eek Yf! saat 18 de 
Eki~preR Tren postası 
gidecektir. 

Ticaret 
lleyetimiz 

fı'r:ırısa ilt• :ıraııııı· 
da yeııi Lir Ticaret 
:ınla ş uın~.ı yapmak 
ii1.Prc P:tı'İ:::e gidecı'k 
ol:ı n hcy111tiı11 iz 1 :::t :ı rı 
buld:ı ıı harcJ, et Pt
ıııiştir. 

--Cizre ,PlAJınclan bir göriioüş 

-

-- --- ----- - ---

Say~_ t2G~ 

ŞEHiR Ve 
İLCE 

il A // E .'l L E fl / 

Kızıltepe kaymakamı 

Bir k aç !!Ünden beri sc hrimizde bll' 
~~ . ~~ 

lunan l{ızıttepe Kaynıakan11 evelki gıJ 
K1zıltepeye gitnıiştir. 

1 

Kıztltepe jan~arma komutam ile Tayyare Cemi1etı 
Reisi şe~rimiz~e 

Kızıltepe Jaııdarn1a Konıutanı yüı b~ 
şı Ba~· Halid Andaç ile Tayyare Cen11

' 

yeti Reisi 81y Sıtkı Türk oğlu evel~ 
gün şehrin1\ze gelnıişlerdir. 

Şehir içindeki nakıl 
vasıtaları 

Haber aldığın11za gö.·e sür'atlı gid' 
nakıl vasıtalarının şehir içindeki sür,~tı 
nı azaltırrnak isteyen Belediyemiz e''~( 
la bu hususta oto ·11obil sahiplerini i~~ 
etnıiş ve bu işe ehenınıiyet vernıeyen b 
kısını Şoförleri cezalandırnıağa b~şl~ 
nııştır. Bu Vf;ziyet muhitte iyi bir j111t

1 

sal nüınunesi oln1uştur. Bunun içindir~ 
şehir içindeki ııakıl vasıtaları sür'atle' 
oi artık azaltnıışlardır. 

Nevyork Sergisine 
gönderilen mallar 

Nevyork beynel- Sü nıerbnnk fiıbr 
ınild sergisi ne ev- kn lan t,t nı f ırı'I~ 
velce Sün1erbn n k sergi için venidl 
t~rarından gönde- yapılnıış bir çc 
rılnııs ol.an b .. <l~ı nü- eşy~, Nevyorka gı 
nıunelerın kaf ı gel- , derilnıiştir· 
diği anh~ şıldığından 

lngiliz Hü~üm~arları Mısıra gi~ecıl 
" .)Unday Ekspres ,, gazetesinin Londra o~ 

lomatik mahfillerden aldığı malflmata atfeO .. 0 
dirdiğine güre. İngiliz Kral \'e Kraliçesinio 0 

1 
müzde~~i sene başlangıcında ~lısırı ziyaret 
meleri pek muhtemeldir. 
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~Yfa3 (Ulus Sesi) Sayı 12GG 

~abat Notları: 

Bir Köylü Dayının şüKran hisleri 
~ ····R·i··o··y·o· .. ··i gü " 1 ü k 
: ............................................... : l'i~ ~~~ - -

. VE • 

iki Çeklinin göz yaşları Türtiye Ra~yo~ifüzyon Postaları 1 Buğ"day ~ 9 r nO ... -Arpa 1 :) 40 - -
- Baş tarafı 1 nci sayfada -

-ün Wir çuval) 575 - ~ -----
Varı 2 50 Türkiye radyosu Ankara radyosu 

lerıe 
ge~ti. 

Gözleri v:u::aran köylü 
dav 'ttı. • • • 

• 1 ı •t\'e etti: 

- Alhı.h Cuıııhuri vete 
ze". 1 • 
, 1• •l vmııwsin. Bak ~iın-
\.ll :) ~ ı· .... ) ıra vprcrek büyle 
ka J'f 1 1 e koltuklara vasla-
lıar·ık 1- .. . .. ... . • ;) rrun ltitedı0·ıııı ''e. ~ t"> 
~d rı g-eziyuruın. Oldu dört 
eh s· . . ı· '' lVa :l, rrıdJp tTe 1-

Yor ı' ~ter· . ~. .. ı::ı B '. -. ııııı goruyorum. 
uııuaıı \Jüviik nimet olur-

ınu? • 

Dayının Cumhuriyet 
llevriııtlc gfüıliiklt>ıini ııPse . .. 
ıle anlat.ışı lıize her ~··yi, 
hatta veınek vt-nıc\·i bile 
llrıuttu.rınııştu.' Sivoı~a na
sı\ \'ardıiTııuızın farkrnda 
0lınactık."' 

l\.()yJii cl:ı n Sh·us is-
t.a • • 

ı syonunda biz<len ayrıl-
ı 1 • k: Ben \'C bir subay ar-
•llla-.ıın yemeklerimizi vi-

Yer<'k 1 b' k ~ · tat ı ır uy ·uya 
daldık. 

Malat.va l::;tMvonunda 
kövı·· ·· • • u <lavı ile kouıpar-
tırııu • . 

nırıııza Praga gıden 
ve 'l'u· rkiyede ı•a!ı::::an iki 
\' .. .t ~ 
.l'ko lovakyalı .Montor da 

bınıni şti. Az Türkçe bil-
<lil·ı Cl • • 

'erı ıı;in konuştuk. 

Her iki Çeklinin O'Üz· r:ı 

lerinden kırımzı yanakları 

üzerine bir ka~ <lamla 
vuvarlanını~tı. . . 

TiirkiyedPn ı;ok mem
nun olarak memleketleri
ne dün en \'e Ankara 1 s
tasyonuna kadar, Çekos 
lo•·akyanın maruz kaldı

ğı fcrnkettcn ve fikirleri
ne rröre sel.H'plerinden 
hah eden bu iki sanat.
karda cidden yüksek bir 
milliyetçilik hbsi vardı. 

Eğ'er deılim, her (ek
li ~izin gilıi diişiiııiiyor vi 

tPkrar istiklfile kavı1~uıak 
iı;iıı yaniyorsa dediğiniz 

Joğ"ru çıkar. Her iki8İ 

birden, k ıı ık bir Türkçe 
ile 

- Çek hi~ . hiç Alman 
olamaz, bu his hepimiz 
var, şimdi Almanya. ya
kında yine Çekoslo\·:ıkya .. 

llıp şüphe yok ki, ht:r: 
millı~tte aranan l'n büyük 
hısl:.ıt .Milliyetçilik ruhu
dur. Bu ruh, o milleti 
teşkil eden efrad arasın
da ne kadar vüksek ver . . 

Uzun Dalia: 
....;;.~-------

Kı•a Dalğa: 

1648 m. 188 Kes. / 120 Kvv. 

19,ı.+ m. 15195 Kcs./20 KvY. 
31.70 m. 9-1ô3 Kes./ ::?O Kn·. 

Bu günkü proğram 
Cuına 7 1939 

1 :?,:~0 Pr:ığram 

12,~5 Tiirk mliz.iı;i -Pi 

13,00 ~Ieuıleket saat a
yarı, ajanti ,.e ınettıunıloji 
habt>rleri 

13,15,14 Miizik 
proğ"rnın - 1 > l 

19,00 1 'ro~ram 

19,05 Müzik llach K<ın

tat N. 78 koro - Pi 

Hl, 15 Türk uıiizigi ince 
saz Faslı 

20,00 ~Ieııılekc·t saat a

yarı, ajans ve meteoroloji 

baberlari 

20, rn Konuşma Haftalık 

~por srı \'ısı 

~0.30 Türk nıüzi~i Se· 
çil111i~ beste semai ve ı;az 
:seııı:ıilcri 

~l,10 Konu:;:nıa 

~1,25 Xcşcli plaklar-H. 

21 :30 Hadyo ( )rkestr:ısı 
- Sc-f: l 'raeh)rius • 

2~,:30 .Müzik Upt•ret ~e· 

leksyoııları - J>J 
I 

23,00 Son ;.ıjan~ haber

leri, 1.i ra:ıt, esham talı d 

liıt, kanılıiyo-ııukut hor
sa~ı fiyat 

23.20 Müzik CaılJand PI 

23,55,~4 Yarınki Proğ

ram. 

- -
~ohut 6 
Mercimek 3 

I ,' -

-- --Pirinç 25 
- - - -Sade Yaf! ü5 
~ - - - - -

1 Tere yafrı . '"'. --
' Zevtin va~ı 70 
1 -· • r"' --

Yün 40 --
Deri 40 -
Badem 20 -- --
Badem ıçı 95 - -

11 Ceviz 
1 -Ce_~}z içi ---- -

1 
1 
• 

Mahlep 25 
· ~ -

Mazi 19 -Kesme ;$eker 35 -
Toz şeker 31 1-Kahve 120 I)_ -
Sauuıı 42 - ~- -
\'ay 350 - ------ - - -
1\. uru üziiııı 20 
Peknıez ·15 
Bal ---, 50 1 

Yıl~a l 1 l Lira 
Her gün binlerce yav
ruyu senin yardımın, 

senin şefkatinle sinesin 
de barındıran Çocuk E
sirgeme kurumudur. 

------~--~----·--------------------------! 

lstimla~ Kanunu 

Yılda ı lira ver Ço· 
cuk Esirgeme kurumu-

M ualli ınler ı-na u_·ye 
01
_· _ 

)\rrPye gittiklerini E>Or- 1 
duın. l l;leriııdru biri ve 
rn·ti .. 1 . '· .. 

alıııı:;:s:.ı, o millet istikba
le o kadar imanlı \ e azim
Ji yürür. i ... tiklfıl \'C var
lığım o dercee korumak 
kudretini kendimle \Jul-
mu:;; olur. 

Ldyiha, yaz (ati• 

linden evvel Mec· 
listen çıkarılncrk 

değ~ştiriimiyecek 

Ankara [Hususi] 
Çocuk 

' guı crıniıı içinden uu-
~Uk Lir iztirabın altında 
ıılunuuğu okunan uzun

ca boylu çekli. Çeko:;lo-
v· k . a ·yaya <ll•<li. 

Ben, <.lemt>k Almanya· 
Ya · · gıdıyorsunuz dt>dim. 

. Başını ıallav:ırak ve 
ıçini çekcrPk • 

- J<', . k' ., ·et es · ı 
\' alq·<'I . 1. , ~ ' ~llIH l 
\ akııı<.l· · a vıııe 
\'akya.. • 

Çeko::lo 
Almanya, 
Çckoslo-

.. Subay arkadaşım çok 
guç dedı' Ö" ·· .. ö · uuru s ze 
karışarak 

- İki sene sonra 
Çekosıo,·akya 

yme 

Türk milleti buna can
lı bir delildir. 

~1uallinılerin nıes- l ' Çocuk Esirgenıe 
Aukara - Bl·lPdiy<·lcr- lek hava tında hu- l{urumu Genel nıer-

cr yapıl :ı c:ık istirııl:'.lklar " 
hakkındaki kanunun lıazı zur İle çalışına la rı- kezi ta rafından çı-

1• rtıoı'ltere . maddl'leri11in <lrğiştirilW<" 01 tenıİn nıa ksadiJe kanhna kta O} a O 
il_ ~ioe "e lıu kanuna Y<'ııi sıhhi ,.e iJnri ?1~ - (Çocuk) adlı dergi-

Tl'ttı'K alıyor bazı hükümler İlU\'(', ine him sebepl.ere ıstı- ı1ı"n (136) Sayısı çık-dair olnn kanun Jıroj11sini ıt 
tetkik Nmıık üzPre tP~kil nat etnıedıkçe Llla- nııştır. 

İngiltereden yeni edilıııi~ ol:-rn muvakkat on- arif Vekaleti, bu yıl 
tiftik mübvaası için cümen projryi müzakere- 1 nıu a llin1l er arasın-

., ye başlaım~tır. ProjP yaı d l 'll 
talepler o-eldi<ri ve tatilind<·n .. v,·Pl kanun- \ a na {J er yapn11- sağlık, sosyal J(ül-

ô b v k 
ilk parti olan1k ka-

1 
laşt rılacaktır. yaca tır. türel durunılannın 

rahisar tiftiklerin· 1 inkişafına bizınet 
den üçyüz baly:d ık eden bu kiyınetli 
bir parti kilosu 118,G Kandaş l <lergiyi çocuklara 
kuruşten S:l tıldı <rı çocuklu ana veba-

l pi ~ıı~:ıda bidirIT- 1 İkdisaden <liişkün milletler ölüme malıkümdür l b~ tara tevsiye ede-
\ mıştır. Bunun yaradıcısı da kaçakçılıktır. rız. 

Yurt yavrularının 



1 
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iDAREHANESİ Umumi Neşriyat ve Yazı i~leti 
Direktörü Eald Rallrevi 81_....t Haaas; Daire 

Teliraf Aclreai 
Mardinde "Ulus Sesi., 

.\1. Siret Bayar i 
Baaıldığı yer: (ULUS SESi) Bası111e• 

_.,, ___________________ ._ ________ ,,_ 

Mar~in Vilayet Daimi 1 Mard_in Nafia müdürlügünden YURTDA~! 
[ncümenin~en ı - EksHtım·ye konu- ı tur. 

1 - Ekı::iltmc·ye korı:ın 

iş: Gercüş mcrkPz kaza· 
sındaki iıkokııl lıiııa:.;ıııın 

nevak1:s1 inşaatı . kl'Şif lıe
deli 2400 liradır. 

I 

~ - lnşa:ıt. :28/ü/930 
tarihindPn 18/7 /ü:HJ tari
hine kadar ~ 1 giin ıniid

det lc :ıçık ek:-.iltme~·c çı

karılmış olub ı . /7 /<J:1'J 
~alı giinü saat 1~ dtı M:ır
din Vil:lyet daiıııi Eucii· 
meninde ihale~i ~·apıla

caktır. 

!3 - ~Juvakkat teminat 
ııııktoırı 180 liradır. 

4 - lstcklilerin ihalP 
gününden en az srıkiz g-iin 
evvel istida ile Vilfı.yetl' 

müracaatla ehliyet Yc::-i
kaı::.ı almaları şarttır. 

5 - E\-rak kt>şfiycyi 

ırürıııck ve lrn hu$usta da-
'"' ha fazla malumat almal< 
istivenlerin Vilfrvct. T>aimi . . 
Enciinwııi ile Nafia daire-
sirıo münu·aatları ilfı n 
oluuur. 

H 5-7-8 10 

Mardin Tapu 
dairesinden 

B ıbusor nıah~ ile
sinde taksin1 ve if
razı istenilen bir 
hissesi seyit ahrn~t 
pinecinin ve iki hls
sesi halil oğlu ah-
111 et na n ı J a r ı n da 
nıu kn yyet hi r bn p 
hanenin görülen 
hizunı üzerine nu1 . 

hall t' n keşif ve tah
kikatın yapılııc:1-
ğından ğHzetenın 

çıktığı günün fer
dasından itibaren 
10 İııcigününsaat7 
de mahnlJinde 9u
lunrıccı k nıen1ura 

ala kr1dn r )arın 
racaat etn1esi 
olunur. 

mu-
.. " 
ııan 

' 

l::ın i:.;: )lanlin . i::;ta::;\'On . . 
yolundaki 808 m~tn·lik 

ı;;ose tamiratı. 

2 - Ke:-;if be<lrli -Hl5) • 
lira 4~ kuru~tur. 

;J - Tamirat 11 / 7/ H0!) 
S:ılı giinii \ .ilftyN dairııi 

Encüuıcuin<'P y;ıpıla<·aktır. 

4 - Taliplt>r i<:in chli
~'et ve~ikai'ına liizlİrıı ~·<>k-

n - ~Ju\·akk:.ıt tı·ıııinat. 

miktarı ;~7 ) lira 1() Tu·a r Ha va ı kuru~tıır. 

G - Ru husu!'t:.ı daha 1 

fozla malu nwt almak \'e 
(•\·rakı k<'~fi~1eyi gürınek 1 K 
i~te~·cnln Vil:iyet t•rıciime- urum ll na 
ııilt• Nafia daire~irıe mü-
racaatları ilfın oluııur. 

::; 7 "'- 10 

Yadım Et 
Mardin Hukuk Ma~~emesinden Buyardım en bü-
~lüddei ~lardin 1 ınüddei alevhin ika

h ·1zine vekili sü\av- ınet n1ahalli nlfchul ., 

nHHıİn nıüddei a levh bulunnıası hast bile ., 

l ı t~fiye n1ahalle- kendisine kararin 
siııden ~ ·n1uo peke
ndi oo·lu hirrnuz ale-

ö 

yhine r. çnıış olduğu 
hanenin tescil <la va 
sinin ycıpılan n1uha
ken1esinde: 

bu baptt-ki dava
nin reddine 1:3/u/030 
teli ihinde asli ve hu -, 

ilanen tehl i ğ1 ne !l yri 

ca karar altına alı 

nn11ş olduğundan 
ı nerk unı hi rnıizin 
ilün tarihinden iti-
haren bir av içinde 

" 
kanun vollarına ınu-

"' 
r:lcaat etmediği ta
kdirde hükn1ün 1<~1-

kuk nıahkemesince tileşeceg i ilcl.n olu
karar verilnıiş ve 1 nur. 

yük biryurd bor-

cudur. 
A 111111 ............ 1 ... ~ ................. .-;-.. 

Yurdun en uzak köşesindeki Yoksul Yav· 
ruların sağ'lığına er.işebilmek için Yılda bir 
Lir·a verip Çocuk Esirgeme Kurumuna Üye 
olalım... J ., --

Cizre Satınahna komisyonundan 
Cinai Kilo EluUtme ae M. Teminat ihale GUnü 

lJ rı 160000 K<.1p:dr zarf lü70 O.J 24/7 / B::>!J s. H 
Sade yağ· üOOO " " 3<.;:~ 

" 
,. ,, 11 

Pirinç :?0000 :.ıçık ekı::iltıııe 300 .. , . " 
1;) 

Fasulya . ] 500(, .. ,, rn5 25/i/B3U !) 
''• ~ubut 1000() ,, :ti 

" 
,. 1 1 

.\I erci rm·k 70UU ,, 
" ~~4 n ,, :• 15 

:;ielıriyc 5000 
" " l75 ,, ,, ,. ıu 

lfaz 5000 " ,, 105 2G/7/n39 ,, 11 
( hluu 3oooıto ,.. ,. 2:?5 

" 
,. 11 ,, 

Arpa 70000 " ~10 ~--ı- jCJ3!) tJ " - 1 1 ••• 
~aıııaıı 7GOOO ,. 114 

., 
... ı ı ,, 

" 
,, 

Ot ROuoo ,. ,. 180 15 ,, 
" 

,. ..;auun 3000 " ,, 117 28/7/939 ,, 10 
Et 60000 Kapalı zarf 1 ı 2:) 

" ~· 
10 

Cizre ı-ın. Til. taburunun ::-en~lik ilıtiy~ıı:l:ırı ~· ııkarıda ~·azıldığı gibi eksiltmey~ ~·ıkarıluııştır. Şart
nameler TB. LY. <la<lır taliplPrirı tt·klif ve temiu :ıtla riy'e ko :ııisyona nıürac ıatla.rı ilürı olunur. 
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