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Pazartesi 
Sayısı 100 Paradır. 

l'Jlilli şef ismet lnönü ile 
Romanya Krah arol 

Dolma bahçe sarayında bir saat 
kadar görüştüler 

)~~ 11 kara 13 ( A. A) - 1 
•
1r nıüd<letten he-

1 

tı Akdenizde ve A
d~, l ·1 i . . <l ı 

c r ( eoızın e 1u-
~llsi nıahivette bir 
x~ .. h " 
()}) tı at y<ı pmakta 

arı do~t ve n1üt-
lef·k ~ ı Roınanya Kralı 
\~aj~ste Ka rol ve 
~1~lia.lı<l Altes Prens 

1 haıl dün saat on 
~Ött elli de istanbub gelıniş ve yat 
d 0lına b,. hçe ön ün-

t den1irlcıni~tir. 

s~ Hariciye Vekili 

l·lllktü Sa raço<rlu 
\. b , 

1 Ynseticün1lıur U-
•tıurni kfıtibi Ke-
111,ıı G . \• e<lelecı, Ba ş 
~~"er Celcildan n.ü
ht \kep bir hev'et 
y llst1si bir n1ot~rln 
nta cridcrek dost 

~1~111Itlet hüldiıu-
l 
'ltını seh'\ınlanıış 
lt, 

b S,1at on heş kırk 
t Şte \' elia h<l ka

"u 
1 

Ya çıkarak oto· 
l1ob'ıll b' . . e ı r o-ezı ntı Ya b 
l Pn11ş, on yedi on 
~eşte de 1\la jeste 
ll) ta 1 Ka rol hususi 

Otorla Doln1abah
Çe s 
t. ' arnyına gitıniş-
tt. 

ı 11 .. Cün1hurreisin1iz l 
0 nü saray rıhtı-

1111 nda kendilerini finda n nhtınıda u-
k;1 r şı le1 nı ıs.· t ır. <ru rla n ı nısh! rdı r. ,.., . 

Cün1huricİsİ11ıiz- 1 J)ost nı e 111leket 
le Kral l<nı ol l)ol- ' hükünıdan ve \ 1e. 
,11ahHhçe sarayın- li ,Jı,I ı lıH111il vat 
da bir saat ka~.h1r akşaııı geç valot 
görüşn1üşler<lir. l~on1,1 nya ya ha re-

Kra I vine rıh- ı kc:t etıuis ve Krnl ,, . 
tınıdan bir ınotor· \1el1ahd bugün Bük
la yata geçnıiş ve reşe nıuvas~düt et
~ldli Şt:fin1iz tara -' mişlerdir. 

lzmir Fuarı 
Ticaret Vekili Cezmi Erçin 

tarafından açılacak 

Akara 13 (A.A) -
İzıı1ir Enternqsvo
nel Fuarın ı hül~Cı
ınet n<ı ııHna Tic!J ret ~~~ 
Vekili Cezıni Erçi 
nin flÇınası ta k .. ır
rür ctınistİr· • 

l"icaret Vekili
rniz bu nıün~Sl: bet
le un1unıi iktisadi
vcı tı nHz ve bilhas-
.1 

sn dış ticaretimizin 
h: slıccı n1es~leleri • 
hakkında bir nutuk 
sövli vece ktir. ,, .,/ 

Celmi Erçin / 

Diğer Haberlerimiz 

iç sayfalarımızda 

Kuruluş yılı ı A!ostos 927 

Eski ispanya Kralı 
General Frankonun teklif

lerini reddetti 
l~p:ınya talıtı p~J...i . 

kral Alfoııso'ya teklif ol
ınıış fakat kral .Alfoııgo, 

kt•ııdi rıaııırnn da o~lıı Duıı ; 
jııan rıaıııma da Lu tı·klif 1 

kabul etmemiş ve g-eıı er:d 

fır:rnkomın ~artlanııı rt:t 

deııııi:;otir. 

Tt>ld i f Dii k J! a ıı ra ,. :tti 
t:ı:;iy l e yapılını::t ır. 1 Hik 
l:-;dçredPn tn.vyan· ilP lıa 

rl'ket Nlerrk ~aııaııdı·m 
!!1!1 ıııb or:td:ı ıı Hıırn·os · t .. • l"ı 

ha rek Pi ı·dert· k geıı L•r:ıl 
f"raııko ile gliriişıııiiştii. 

Gürürmcdc Fraııknd:m 

lı;ı~ka ll:ıhili~ e Xaıın sii
ııı•r H.uiciyP N.ızırı f\.ont 
Hlrdı.ıııer ilt· Alm:uı ::;ı fa
reti f•rkıımdan biri h.ı~ır 

buluıımuştur. General FraDko 

Çinlilerle Japoniar 
arasında 

Üç saat süren kanii bir 
süngü harbi oldu 

Aııkara 1-ı (lbdyo) - t:ır:ıfııırl:.11 şicldı•tle takib 
\'Pkya :ıjan$ı lıiluiriyor: 1 f'dilnıckt ed ir. K:.ıı;:rn dii~-

1 nı:rndan 800 ld:-:i maktul , . ı· Ç" l 1 ' ::;;ıına ı ıııuc su arın du:-:ıııii~tiir 

kalıarırıfüu üzeriııı• <;~·ld.!Pn • ııo{wy. hııdudıınôa fa-

.Japon kıtaları <;ınlıln aliyı,ttc lıuhıııaıı Çiıılilcr 

Mısır Ka~inesi 
istifa etti 

Ankar 1-i A. A. -
ı\1ısır Kralı ~la jeste 
Faruk. Muhan1n1ct 
ı\l a hınut P< ı s~ k:d)i • 
nesinin istifasını ka-l hul etmiştir. 

uiiyük ınulrnvc·uıet. gös
tl)ruıişler vı• Japonlar 
yirıııi kilometre geri çekil
nıi:;lenlir. 

Siingii ~iiugüye uç 
~aat dı!,·:ıın Pdrıı çok kau-
1 ı bir çarpışmada .Japoıı

lar binh·rCl' ülü. yaralı ve 
Lir çok ıııiilıiınnıat bıra

karak kaçmışhırtlır. 

12 Adada tahşi
dat devam ediyor 
- Yaıısı 3 üncü Sayfada. .. 



Sayfa 2 -== 

Tür~ -f ransız 
Ticaret anla ş ması 

Türk - Fransız 
tica re t nıüzn ke re
leri bitn1e k üzredi r. 

Fransa ve 1 ... ürk 
hey,etler inin : ı n 1 aş
tıkla rı nıeti n tas
vip için Anki1r;ıya 

bildiril n1 iştir. 

Hitlerin 
Alman ordu şef

lerine mühim 
emirleri 

Hitler, Al nıa n or 
dusu sefleri ne veni . ~ 

ve n1ühir11 enıi r l e r 
vernıiştir. Bu enıir
lere göre bütün Al · 
ınnn ordusu hücunı 
kıta la rı ha rp vn zi
yeti alacak, h a va 

kuvve tlerine ait bü
tün n1ezu niyetler 
kaldırılaca k , bütün 
tahtelba hirler v e 
torpidolar Bcıltı kta 
tahaşşüt edecek, 
Gd yni n'ya karşı bir 
h .&va ve deniz taa r . 
ruzu planı h~ z ı rl a 

ncıca ktır. 

Kaymakamlar 
arasında 

Dahiliye VPk:.11cti, k:ıy
uıakamlilr arat'mdn. yeni
den Lazı ıleği~iklikler ynp
ıııava karar \'Crrnistir. . . 

Vt>kfdet hu !İusust:ı 
h;ızırlad ığ·ı kar:unaıııc pro
jesini yiiksek t:ı:::dika :ır
zcdil mek iiırn Baş\' kflle
te ,· eruıi::;tir. 

' 

lngiliz gönüllüleri 
Gön üllü ola ra k 

İngiliz. ordusuna 
gir ıııek isteyen le rin 

savı sı iki ın il vonu 
• • 

bul nıuştur· 

Trakyada yaka
lanan Casuslar 

İznı i r Hususi -
T rakyada Cusus1uk 
~'a parken y;:ıkal::ın ıp 

lznıir ağ·ır ceza 
mahkenıesinde be
şer seneye rnahkfıın 
edilen bu lgar papas 
ı\lartini, otelci Sin
l<oviç, ınetropol it
ha ne ktı.tibi Kiri ve 
Lan\~ o h~1kların<la

k i k n r n r t e nı y i z 
n1ahkcıııesince na k
zedi ln1iştir. Teınyi z 
n ıahkeınesi csns iti
bntİ\'le casuslu<run _, l:"I 

ka bul cdilrniş bu-
lunnıasına görece
zanın ona göre ta
vin ini istenıektedir. 
"' 

(UJGs Sesi) 
-~ 

SEHIR Ve ı 
• 

İLCE 
.ıı 

il A il E .rl L E il İ 

Emni~et Müdürümüz gel~i 
Şehrinıiı l~ınniyet ~1üdürlüğune ta

vin edilen Bay Avni Sün1er Cunıa rt<·si 
günü şclıriınize gelnı1ştir. 

Hoş geldiniz deriz. 

Şehrimizdeki 
imar faaliyeti ço <hızlandı 

Belediyemiz imar fa
aliyetine büyük bir hı:t,
la devam etmektedir. 

olan şehi rdeki diğ·er 

arka sokaklal'fla dahi 
geC'eli giindiizlü çalı
şan amelenin vücuda 
o·etirdi fri memleketin b b 

manzaraı-:ı, ana cadde 

Kültür Kurumu 
Piyangosu 

Bir kaç gün evvel 
şehrin iki tarn.fmdaki 
bozuk ve kırık dökük 
vaziyclile miişahcdc et-

\ tii!i ıniz yaya kaldırım
larının bir kaç gün son-

etrafında yer yer yük
selmekte bulunan birer 
mamure halinde görü
nc-n bu.yrnrlır abidele-

Türk kültür kurumu 
her vı} olduöu cribi bu 

" r.ı ~ 

sene de zeki çalıı;;kan 

fakat yoksul ve kimse
siz Türk çocuklarının 

okumalarını temin ma
k sadiyle bir piyango 
tertibine karar venniş, 
hazırlıkları na başlam ı ş, 

tı r. 

Yarınki 
Posta la r 

18 / 7 /!J:fü Salı 

Y:ırın ~alı:ıh ~eltcek 

Tren po~ tası yoktur. 

ÜglPderı sonra saat 
13,30 da Diyaı bakır, An
kara. l:ıt:ınbul post:ıları 
gı·lt·cek l'P ~aat 18 de 
Eld~prı•s 'l'rl•ıı pastası gi
d(•ct>ktir. 

Mı,ktup kİŞ l'Sİ Raut 8 
d11n 1 i yP, l la vale \' P pa
ket. lmınjı da saat 8 den 

15 şe kadar açıktır. 

ra beton ve muntazam 
birer şekle sokulduo·u-

.:> 

nu görüyor·uz. · 
Bundan bir ıniicldet · 

evvele kadar çok ha- ı 
rap bir halde kalmış 

rin ilavesi ile çok gü
zel bir şekle girmekte 
\'e adeta şehri tamn
maz bir intizam ve bir 
asri gör·ünüşe sahip kıl
maktadır. 

Parasız Sinema gösteril~i 
Evelki gece Halkevi ı rı Gafeııkoyu kabulu. 

~inemamızda, halkımı- nu gösteren filim hal
za parasız olarak si· 1 km coşkun YC içten 
nema gösterilmiştir. 1 gelen tezahürleri ara-

.. . . . . 1 sında dakikalarca al-
Cu rr_ı_h~.rr.:ısım ız Js. kı~lanarak sey ir· edil 

met İnonunun, Yalova- ınıştir. 
da dost ı\ılı~ıı· Harieiye Halka sık sık para
Naz. ı rı Abclulfcttah Yalı- sız ~inema gösteren 
ya Paşa ile müttefik \ Halkevinıizi takdir cde
Hornen Hariciye Nazı- riz. 

A 

stasyon Yolu 
. hıtasyon yolu ikinci kısıın inşaatine 

talı p çı k ı :1adığ· ı nda n enıa ne ten yaptın 1-
ınnsı na vılayet encünıenince kara r ve
r i l diği haber altnınıştır . 

Yeni ilk okul binas ı 
Şchri111izde vnpılôc<ık veni ilk ınek-. " .. 

tep bı nnsıoın birinci kısırn irışg ~ı tı bu :ı v 
içerisinde ınüte<.ıhhide ihale o1u'1acak .. _ 
tır. 

~-Say_ı 1:.?~ " 

1 Garip Vak'al~ . 

KH~ilure Aşı~ 
Horoz 

c;zre 111uhabirin1 iı 
,, azıyor: 

.., cizıede ~1 i r Ali 
nıahallesinden fc" 

k r! !I' 
t<ıh oğlu Sadı ~ ~' . 
va adında bir nJ~ 
J t 
nıın savanı lıavre . " . 
bir horozo "ardı (· .. ,, 
Bu horoz her g tt 

ta 111 vüz defa iJt' 
ınekt~ ve si\'ah kC' 
dileri o-ördü~11ü def' 

.~ 

hal frzerJerine ~ıt 1 ' 
larak cinsi n1üıı~' 

sebatta bulunına lr 
tndır . _______ ,/ 
Kraliçe [tiza~et tarafı ~· 

dan ka~ul e~il~i 
Lefko~a (Hususi) eltf 

t . . . 1 d~ 
crı:ı gaz.et e~ ı rıın .on 

ra<lan alıb ıı r~retti<'rj b~· 
• l • 1 r"l ı.·ı~ 

sııEı Hr te gı raf;ı güre ı~ 
rıs İ51Aın E\•lrnf direktôfu 
Bav .Münir Bukinn-hııti1 . ~ ~ 
sar..ıyıııa davet 01t111~ır·1 

Q • t I' )' i~ l·z•l u:lOl('jes a \.lra ıı · e ., 1 • ) ·ı 
bet tarafından k:ılıul ı·d 1 

• 

ıniştir. K:ıbul m~rsiıııi r~ 
nasında Bay ,\liinir (C. ~\ 
E ) üniformasını o·irıııı' 

l"l • 

tir. _______ ./ 

IK~am Gazetesi 
İshnibuld~ j nt İ 1 

şar etınektc ol~~ 
.. fürkivenin en esi' ' 

.1 

" ~ gazetesi « lkdart1 

ı.ı Ağustos Paı~1 ~' 
t esi zü nünden j tl' 

'"' . bn ren yeni bir şc· 
kll<le ve eski 1 .. c,1

: 

hi<li ef k:tr gazete5
1 

Ba s •ı1u ha rriri Eh~f, 
ziy~ zade Vel id iıi 
idaresi n<le ç ı k n1:1 ' 

ğa başlayacaktı r"· 

Okuyucu la rın1ıı~ 
tavsiye ederiz. 



. 12Adada 
ltal~an tahşidatı ~evam elliyor 

r···R··ı··o·v··o····~ı 
............................................... : 

günlük 

li 
t" 

ita l va l1 t n ı· s <r n h 
~it ~ ··~' 
ik·ında bulunan on 

t ı I «<lada askeri ha-,. . ~ 
~ l~lt nrtn1aktadır. 

Swr ve levazin1 
Sevk. 
ın 'Yatı Je,·aın et-

ektedir. 

ile Patıno5 adasının 
halkı a lelttcelc Kaly
n1nos adasına nak
ledilmektedirler. 

~· dltalynnlarca «Ecre 
et en. . ,.., 

1 l7.1nin Heli<ro-

İtalyanın Adalnr 
unıunıi valisi Kont 
de \ 1t:cchi geçen haf: 
ta biı· enıirnanıe 

çıkarınıştır. Bu e
nıirna nıe rnucibince 
İtalyan 111enn1rlnrı
nın verliler ile te-

1(· no l ~ 
1 <. ))l İsn1 i veri )en 

i~ t ... to..; adn~ı halkı 
·t' ~ ------- ... 

(' 

tı· 

r= 

~ılıt lar Direktör· 
lüğünllen 

tan:ı~~bıssor H amamınm 1 
rııu ''.'1 37:> ~ira bedelle 
t
11
• nakasaya çı kal'ıl m1ş-

lll . .' htlıpierin ihule crii-
1 ~{ ı:ı 

gur ~.'J Ağustos B'Hl !'alı 
~e1111 \·akıflar idaresine 

llletel'i il an olunur. 

n1aslan kat'i suret-
te yas'1k edilnıiştir. 

Leros adasında bü
vük nıiktarda ben-_, 

zin bulunduruln1ak-
tadır. Bu ndada pek 
111ühi111 bir tahtel
bahir üssüde kuru~
nıuşı u1·. 

1- 4 

Mar~in Satmalma 
Komisyonun~an 

1 Cizre Satınalma 
komisyonundan 

taı 1 - Manlindı•ki huılnt 
Jlltıı · ı . . . 

!/!:},, ııtıy.u•ı ıçın 

orıct/U.m uncu µ-iinü saat 
~0• ~ rnardin satına1ma 

uıı ,. , lld ~J onu tnrafmd;ın C. 
k · karar(J'ahmd:ı iki vüz ltk o • . 
~., ton ekmeklik un 
'\tı rı al ' ınarakhr. 

1 

at .. - M uvakkut teıııin· 
1 1 • • • 

ı · Jtn altı v Uı ,• ırını 
·it., 1 • • 

•ti ır. 

•ı 

Urı 0 
- 24!)0 Sa,·ılı knıı· 

lltı • J 
lj 

1 
ıst~klcrirı<' O'Ür<· ta· 

il Gr' " 
Ynı 

1 
ın birinci maddrd<' 

11 .. 
bti l ~ın \'C snattan ::ıs· 
k Jtr f'aat t•v,·e1 cHa· 

ı nı·· l. 
trıl.'k u )Jte 'ı• teminat 

· ltıplarım konıi ~~ona 
~1jnd 
·· erıniş bulunmal::ırı 
~<1tttır 

ı - 27 / Tcmnını/ 930 
da yapılan ot ekL iltnrnsi- 1 
ne t:ılip t;ıknıamış :ırpaya 

t('klif edilen fiat galı gö
rüldiiğ"ünden ?.8/7 /D:fü 
da yapıhıcak t \'<-' salıu

na talip <;ıkmadığından 
yeniden eksiltmeye çıkar
tılmıştır. 

1 2 .:- Eti:ı ih.:11: ... i 25 A
j!u~.oL 93.) gıınu .,aat 9 

1 da Sabun s:ıat 10 Arpa. a:ıt 
11 de üt saat 1~ dedir. 

3 - Eı in koyun, s1~ır 

\•eya ke<;i etinin ıniktarı 
60 Lin kilodur. Teminatı 

11 ~5 liradır. Sabun ii<; 
lıin ki1cıdur. Teminatı l t 7 
liradır. Arp:ımn mikt:ırı 

70 lıin kilodur. teminatı 
210 liradır. Otun nıiktnrı 
80 bin kilodur. 'l'rmiııatı 

4 
_ . . 180 li.radır. Şartıınınelı•r 

Şart .ı\11.11 Pde111Prın of'dı>lı:-ız olarak \'(•ri1ir. T:ı-

8-10.12. 14 

tıku ııanw\eri gi>rnwk 'c }iplerin belli giinde tPmi-
ıııak Ü'/.l'fC 1" ·ı I '~ 1 tın· 
1 

· · man ııı ~a- nal !arı e '-"'1.rt>ı e ı hd 11 d 
a ııı·l k · ~at • oınısyonuua biz- ı Tb. S:1tmalına koırıi~wo-

l'iı. '"Ya resmi vekille nuua ıniiracaatlnrı i.F'nı 
1111 • 

01 nıflracaatları ilftıı olunur 
ttnur. 1 · 

14·16·18 21 

\ 
' 

Türkiye Ra~yofüüzf on Postaları 
Türkiye radyosu Ankara radyosu 

Uzun Oali~ ıü48 rn. 18;-i Kr~. / 1:?0 Kvv. 

Kısa oaH~a : lU. 7 4 m. 1 fi tn5 1' es. / ~O K n·. 
31.70 m. 9-163 Kes./ ~O l\.vv. 

Bu gürıkü proğram 
14 -8-939 Pazartesi 

1 :?.35 Tiir k miizi~i-Pl. 

13.00 Meıııleket ~aat aya 

rı, :ıjarı~ \'e HH'h'oroloji 

haberleri. 

~O,iW ~femh•kc t ~aat a
y:ırı: :ıjau:; ve metcorojo · 
lı:.ılwrleri. 

2 t ,i30 Konuşma (l >okto· 
ruıı saatı) 

O) ı ·o 'l .. ·ı _ ,;l " uıı' bir Solist 

• 
-PiYASA-

Buğ'day 1 2 · f)Q 

Arpa -2 40 
lirı (Hir <;uval) 52_51_~ 
l )arı j f>O 
.ı."obut -6 -
Mercimek-- 3 -

Pirinç :?5 
Sade Yağ - 95- -

·ı ere ya~ı 
Zeytin y:_ı[!ı 70-! _ ~ 
Yüıı 45 
ı >eri 50 
Badem 2~ ı 

B:1deın -97 
e\İZ 1 Ceviz içi - -- --

-l\1ablep - 3o --
Mazi 20 
.Kesme $eker 
Toz şeker --Kahve 

Sabun 

-- --
35 ----
31 1 

120 -

4:? 
Çay 850 
-ı:ırrüü·liil;- 20 ı-
- -Pekmez 15 

t ;u ii, ı-t )1 üıiJ... Tt·lıai

ko,·skiuin \'! seııfoııisi 

- PT 

- ı·ı Bal ı 45 
1 &' ---l!lli 
1 Çocuk 

tD,03 Mü1.ik Oda nıiizi· 
ğ"i - l'l 

l n.30 'l'Hı k nıfö.igi Faslı 

hf·yeti 

20, rn Konll~ma O(H'l'a 

lıakkııı<la - Cf'\'at ~lcın
<luh tarafıııdun 

::!:2,00 .liizik Küçiik Or
kestra - ~ef: Xecip A~

kııı 

:?3,00 Son :ıjatıs lı:ılıer. · 
leri, Ziraat: Esham tahd
Hit, kaıııhiyo-ııukut L>or
:-aı;ı fiyat 

23,20 Müıik (Cazbant -
Pi.) 

23,55-24 Yarmki Po

ğroram. 

T ra~om müca~ele ~astane ve ~is· 
panser ta~ipliğinden : 
Miktarı 'l'alııııin lıNh·li Tahmin akc:c:;i 

Nev'i Kilo Lira Kr. Lira Kr. 
- ~- -- -- -
l 1iriııç ()5() 1()~ tıO ı~ 19 

...,abun 150 75 00 :> ü:~ 

Su 1350 yiik 135 00 ıo 13 

Mardin Trahom miic:ulPIC ha~t::ınn \'C di~pan· 
serinin 1040 ~('nf'. i ?\lavı~ nihayrtirıe kadar ihtiy:ıt~ı 
olan yukarıda ya1.ılı ii~ k:drııı ~rzakın 15 giin uıiitl· 
ıltıtle açık nk::iiltnıuYe koııulınnşt.ur. A<;ık cksiltmt>nirı 
yapılaca~ı giia ~;~ ·A~ıı~to:; n:m Çar~illnh:ı giiııü Ra
at 10 da Trahom h:ı:>nttı ı•:;i lıina::;ııula. satın :ılıııa ko· 
uıi~yoııııııda ~·apılacaktır. i':k:'iltırn~yt' gircct>klıırirı 0/u 
7,5 ilk teminat a' ~ı; :ıl:ırıtıırı mal ~:uıclığ'ına yatırıııu
l:ırı \'e fa·da ııı:ılıinı:ıt :ılıııak isteyenlerin lıer g-lin 
b:ıstaııPye ıııiiraca~ıtl:ırı ilan olunur. 
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Çocuk Esi rgenıe 
Kurunıu Genel nıcr
kezi tara fıoda n çı -
karılmakta olan 
(Çocuk) adlı dergi
nin (146) Sayısı çık
ınıştır. 

Yurt yavrularının 

sağllk, sosyal K.ül
tü ;"'el du runılarının 
inkisa fi na hiznıet . 
eden bu kiynıetli 
dergiyi çocuklara 
çocuklu ana veba
balara tevsiye ede-. 
rız. 

Yıl~a ( 1 ) lira 
Her güu binlerce yav
ruyu senin yardımın, 
senin- şefkatinle sinc~in 

de banndıran Çocuk E
sirgeme kurumudıır: 

Yılda 1 lira ver Ço
cuk Esirgeme kurumu
na üye ol. 
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• : .. Jerf Umumı Ne!!riyat •e Y :ızı &'!' 

Eakl lliallmvl Bbaaal eu...; Daln 

T eltr .af .A.dreal 
Mardinde "Ulus Sesi,, ULUS SESi Direktörü 

~L Siret Bayar e(I 
Basıldıiı yer: (ULUS SESi) nasıOS 

D Dk Oğrtim 
Maarif Vek :.ileti

nin haf talık olarak 

çılcarmağa devanı 

ettiği <İlk Öğreti nı) 
~azetesinin (8) ncü 
.ıüshası da ~1a tba
a mıza gelnıiştir. 

Türk evinin şe
refli ananesi kiler
dir. 

Kavanoz, kava
noz reçelleri, şişe 

şişe şurupları ohna-

van bir ev, Çocuk
~uz bir vuva kadar ., 

tadsızdır. 

Bu <YÜzel anane 
~ 

mizi yaşa ta hm. 

YURTDAŞ! 
I 

Türk Hava 

Muallinılerle ta
lebelerimiz için fay
dalı yazılarla süs
lennıiş olan hu gü-

Yuvanın saadet ve varlığını doğur·an, 

Aile dü<Yümünü kuvvetlendiren çocuktur ~ 

Kurumuna 
Vardım Et a zel gazeteyi oku

~1ucula rııuıza har~
retle ta vsi ve ede-

Çocuğu sev. Sevilmekten mahrunı bikes 

va vruları da hatırla Yılda bir lira ver .; 

., . 
rız. 

Çocuk Esirgenıe Kuru;,,una üye ol . 

Midyat Satın Alma Komisyo-
nundan · 

Clnal Miktarı EJulltme t•kli Teminatı hıale GUn8 
Kuru fasulya 8000 Açık 90 00 4/9/939 
Rulğ'ar 8000 

" !16 00 
" Nohut 1500 

" 7 88 
" Kuru Cziim ~000 ,, 12 00 ,, 

Kuru ~oğ~n 8000 
" 36 00 

" Salça 1 ~00 
" ':.!7 00 ,, 

KeRırı~ ~eker 1000 7' 30 00 
" Pirinç 8000 

" 12G 00 ,, 
.Merci rıı <' k GOOO ,, 27 00 ,, 
S:ıu~ y:tğ 8000 Kapalı 510 00 ,, 
Karpuz 10200 Açık 15 30 ,, 
Taze üıüııı 3600 ,, 13 50 

" Kırmızı biber 100 ,, 7 50 ,, 
Sirke 3GO ,, 7 50 ,, 
Oaz !5000 ,, 93 75 ,, 
Arpa 90000 ,, 2au ::?5 ,, 
Odun 400000 

" 
300 00 ,, 

Kuru ot 38000 ,, 85 50 ,, 
Midyat kıtaatınrn bir senelik ihtiyacı için yukarıda. cins \'e miktarı yazılı 

iaşe marlcieıcri blzalarında yazılı şekil ve tarihlcrllc eksiltmeye konıılmm,•tur. 
hteklilerin ı;.artları görmek üzere iş s:ıatlarıııda bulundukları ~· <·rlerin ısatın al
nıa komisyonlarına ve eksiltrneye gireceklerin y:ızılı bulundukları tı•minatlaıile 
wezk Cır gUu "e t-aatta alay eatın alma koınhiyouuna müracaatları ilfın olunur. 

14/H.i/19/22 

YlYlırcdlt©1~~ 
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Yerli mah kullan • 

- k 

Buyardım en bil'~ 
~l 

yük biryurd bot'~ 

• 

cudur. 
-

Yurdun en uzak köşesindeki Yoksul Yıı1r 
rularıu sağlılrıoa erişebilmek için Yılda bir 
Lil'a verip Çocuk Esirgeme Kurumuna üye 
olalım ... 
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i! DEMİRYOLLAR :, .. ,, \'~ .. ,, ~ 
:: Dep ulusun biriktirme gücüne St ~ı 
:: dayanır. '' il .. ,, \; .. •' . 5! Bu gücü arttırmak hep senin il r 
•• I . d d . ,. (:; 
:: e ın e ıı- '' I•• ,,S! Q ı 
••••••••l•••~e••~••a••••••••••••••••a•••••••e•''' ' •••• , ••••••••••• ~ .......................... .=.-

; 


