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Sayısı 100 Paradır. 

~Ürk mille 
aha 

i in !<ara er 
yüksekliğ" 

Türk asillerin a~ilidir. Yapn a ol
mayan, gösterişi bulunmayan t.ıu 
Pek yiiksek asalet ona, tabiatın he
diyesidir. 

Ku.rul ş yılı ı Ağustos 921 
...__....._ -

e 'Mü ı ır rnr° y' eti 
E~· r eye gitti .. 

un 

Tül'kü anlamamak içjn tarihe 
gö, yummak gerektir. 

Piyer Lotl 

dirne ·n 
ol ara 

u derdi esash 
e e a nd 

Ank3rd 21 (A.A)
ı\l ısır askeri hey'et i 
ve t cnebi a teşen1 İ
le terler dün akşaın 
İstanbulJ,111 Edir
neye gi tnıişlerdi r. 

llcı ı el-.etlerinden 
l"a:.au: llii~e.lJİu l~ijurla 

illetimiz ve gençli~i- ahlaki uuıde]( rinin ycıra. 
lak IJj.iıin karakter, .ıh- dılı\'taki teuıiılıg-i; bu te-
IPrj . evıy..,siııi, ü:stünlnk- uıiLlik ve bakirJı .. .dui halcıı 

r\nkaıcı 21 (A.A) -
Dün Kırkb1 elinden 
ayrılan ~lılli Ş. fi
n-ıjz r f, k: titrinde 

ı·e ıu diinya ıııillttleri \ t' nıubafaza edi~idi ·. 
t- l!f•l'k B şvekil ve di<rer tak\- 1 ·lPri ahlak ''C im- t., 
~ekttrlerilt• ınukaye:-e ede- Ferdt hayatta ol:::suıı, hüku net er kani ol-
\· .. nlıırsak bariz f:ırkhtr cemiyet ve u~ille.tlerd~ ol- j <luğu halde ınancv-
~ lit;Hinlüklcr görPbilıriz. sıın, ku "' etıı bır Ltiııye rd Sel hc1SllHl gide-

I ''C camı da mutlak mu. l . . ~ 
hut'Ata~iirk, Tüık Cum- j h:ıkka'~ a-.il oir ruh, k:ı- re' ıkı tarat hare-
ırıf't?etıniıı :ığır ve kıy- raktcr ve secıye sağhım- l katı hc.ıkkın<la ~la-
ları 1 rt:ıe, uliycı lerini omuz lığı \ardır. Buırn, hadi::ıat 
l'ekna Yüklediği, şuurlu ,.e ispat etmiş ve ediyor da .. 

re~al ve diğer ku
nıand" nla rda n İza
hat a ln11slar ve bir 

Lu _Pare Turk gençliğine 
~ak ·ı .. 1. BinaP.ııaleyh Türk ruil-l!d • rnYıır::ınını tes ıın 
~r~"ı• ·· '"'1 d · · U ahlaki her turlü H:nkiL-

. 
'- • Şoy e t)mı.. tı: 

ıı ten uzak kutsi bir varlık 
~ Muı.taı• ohltılrun h ud-

n1üdde t nıeşğu 1 ol-
,.hıl~ tan sonra l~Ji r-

•et :r ~ 

b <laınarların<lakj a:;fl 
''nu·· '' ıue vcıı tt ur.,, 

di :~Ür>he yoktur ki. Ebe-
"> er ,,. ı· ,,· ··r ·ı r:tt· , ı::ıenç wın ı tı ıar 
lırj b 

ler·ıı-, ''e edt;ce.ri bu , oz
r 

halinde devam cıderek 

bu günkü Tıirklü~ün nıa- nevi ~ertflendirnıiş 
ued ~·ı~ı~i.jetiııde teuıer- j Je; ve buyük t<:z.:ı-
kuz etıım;tır. l l 

ı ıür erle kcırşılan-
Tlirk millet \'e gt>nçliği 1 nıı~lan1ır: 

Cuıuburiyctiıı fC'yızli "e Cü.nhurrei:sinıiz 
yapı('t Ç<ltısı altında biç 

B 1 Jiytde şehii· lıa- eYvel kendile rint 
rit~ sırn t~tl\il· ""t- Para palasta bir çay 
111işler, izahHt al- 1 ziy, feti \:e 111aneY

ıııışlar ve ş lı in rcılcır h3kkında iza
n1üstakbcl iınar ha· hnt veriln1iştir. 
rı tc. la ı ı Üzç>rİ ııde An gi 1 i aze
B:ış\'ek ıl ve 1 1.ıfia ı 
v kil!tı i ile aö üs- eleri ve o .. 

nıüşlerdir. aş eVilin lon~rava ~ö-
"1 ıJ li Ş f E l i rnc- nrışun 

niu su derdıni ve u 
bundaki büyük ih- _Ankara 21 (A.A) -
tiyfıcı hakkında <la lngiliz Gazeteleri 
izahat aln11şlar Baş. önü111fızdeki gün
vekil ve NıJfia ve- lercle A\'rupa için 
kiJi ile konuşııuş 1 nıühiın kararlar alı-

' lar ve esaslı bir ncıc ,1 ğ·ın<lnn en1in 
surette ele alınnıc:ı- bulunn1akta ve bu 

1 ·1111 u- 11 ·t l !!Ünlerin vaziveti s ı ı ) uyur- ,..... ., 
a y d 111 b t cı c a ğ·ı n ı b i l-nıuşlardır. 

~rı 1 .. <.ıylerkeıı, düuyaııın 
JUv·· k 

<:i i · ll • asker \"C idnrc-
Oldu"' k d b. . . 

bir oıilıeıin erişeme<liğ'i ·---------------------
c!ı )·iiksc;k .hayat \ e ah· / 
lak sevı) eı-;ıne ~ ukt:ıl leı ek j 
bu .. uretle muk:.ı.dde~ sı· 

nırl;ırı ic-iııde ııurlu bir 

d i r 111 c k t ed i rJ er. 
B ışvt'k ~lin Lond

rcıya ( ö ıüşünü e
heınıniyetl i bir hü. 
dıse olar:1k ka\ıt 

~ırııf :;u ·a ar ırıncı 
Sıfa . tııuıan s:ılfLbiyc t \'C 
ı. , tıy:e 'l'ü k ı· . . "'a r gı·nı· ıuınm 

l}]lld k' ) n 
lıe· Uı kun•etli ce,·· 

tın aceıı · ,,_. . .. 
Otı. •.,ı ıgıııı de l.HI ı yor-

'j' 
tlu Urk sı•ci"e \'(' alılflki llya . 
ııı ca. layik olducru 

(.\\'ki' •ı M 

,ır. 1 ı ırnz etıni~· Türk "--.![}jlj .,, 
\·ı;k ııce, kuV\et, ku<lret. 
•" Sek ' 
~eı· seciye , e ahl:lk 

11ııeı0 • • d·1r.· -..rıııın katm<'ı leı:;tir-bl • 
get· :tFsi! bir milleti akla 

ırer k b let" e · u ulvi telakki 1 ll.otr 
~ur11 ·uştur. 

l'ürkl .. k l lıi ı . u · ıakkıuda. bu 
" erı tere ·· · ~Pbtı 1 • noum ettıren 

~deı.~ .e~ı şu sun:tle izah 
Yllırız: 

1'" k t ur· varlııYıııııı iııki-a ız <.1 n 
kat evaıu edPn milli 

ak.tıır .. k k . " ı yu ·se · ecıyesi 

o iy f büyük el isinin ziya e i 
. 

1-..ütle \C \arlık lıaliııde 
duıı)a)ı tenvir ödE\ine 
d:ıba ştimullü bır ~ehilde 
dr' .1111 euccftriııe kt.tti ina-

M 

nını z olmalı<lır. 

lzmir -Avrupa 
telefonu 

İznıir 21 (Hustı-..i): 
İzn1irle Avı upa ş -

İznıir ~l (Husu~i): 
Şehn nıizJ<~ bulu o
n1:ı kta ola u Sovi vet 

.; 

büyük eJçisi bugün 
Sovı)el pi\')O un

d n. b .i r ı · y, fe t \ l r-
i11JŞd14. 

Z1yafttte, T'icartt 
\Tekili C Z'Tıi Erçin 
ve bir çok z 1 v~ıt 
hazır bulu lllltıştur. 

hirlcri nrnsınd~ don-. -----------
~ 

ru telefon nıük ... "le-
nıesi dünden itiba
ren başlan11ştır. 

D;ğer haberlimiz 
i iç sayf elerde,, 

.1 

1 etınektcdirJer. 

lma_ - o yet 
Tica e ITI e -• 

1 a 
• 
1 1 

An kara 21 (A.A) - l"r el""' ı.u J L'I "" ..... u lıUn a cı. -

Aln-:ıan Sovyet tica-
1 

n1anyadrn n1al :.ıla
ret n1uahedesi dün cak, ayni ZcJn1anda 
B rlinde iınzalıın- ônüınüzdeki iki se
nııştır. ne içın<le Alnu1n-
Alnıanva Sov\ et-

., . )'el ycı yüz seksen 
ler birlifrinc iki ) üz ·ı 

...., 1111 yon ınarkhk c ş. 
ınil~ onluk bir krc-

- yı:! Yere~ektir. 
·'di açacak Sovyet: 
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Adliye Vekilimiz 
Adliye Vekiliıniz 13ay Ft:thi Okyar, 

tetkik ve tef Lİşlcrde bulunnıak üzere 
İmreli adasına gitn1iştir. 

Beş Tayyare ~aha almaca~ 
Hava yolları Un1uıı1 ~1üdürlüğü ye

niden b<:ş büyük 'fayyare daha satın al
ına ğa karar vern1 iştir. 

lskenderun-lzmir volu 
İznıir Fuarı rnünasebeti le Devlet De

n1İr)'olları idaresince tertip edilen doğru 
ve aktarmasız Trenler İskenderun- lzn1ir 
arasında seyrü sefere başla ınıştır. 

Hataydaki Yarığın 
Geçen hafta Ha tayın Kö :nür çuk ru 

nunta kasındaki orn1:1 n l.t rda kazaen çı. 
kan yanğından üç kilo.netre nıurabbaı 
büyüklüğünde bir ytr yanlnıştır. 

Hatay Posta Başmü~ürlü~ü 
İ!"ik ender" ı urn n A n t. ık y ::. y ~ ı.a l\. ıl e<l ı 

len posta Vt! tc:lgraf 13 ş ııüdüdüğü da
ireleri eski rsta n bul oteli ne yerlt'şti ril
nıişti r. 

Hatay Belediye intihabatı 
Hatayda Belediye intihnbatı bir Ey

lülde başlayacaktır. 

Bulğar Yahudileri 
Sofyadan bildirildiğ·ine göre, Bulğar 

Yehudileri Afrika ya hicrete başlamış
lardır. 

Hindistanda Kıtlık T eMihsi 

(Ult:s Sesi) 
nsaz 5 ?l s mc ı J KD 772,. zz:v= 

Sayı 1303, . 
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Bir Tevzih 
Ulus Sesi Gazetesi yazı işleri mlidürlüğtine 

Sayın gazetenizin 21/ Ağu~tos/939 tarihli nüs
hasında Halkevi ~por kolunun idare hey'eti in
tihabı yapıldığı yazılmıştır. 

Bu i~tihabın Halkevi Spor kolunun değ·il Türk 
Gücü .~por kulübü umumi hey'etin iki yıllık top
lantısına ait bulunduğunun tevzihan neşrini ri
ca ederim. 

Kulüb Başkanı 
Dit Hekimi Hllml Kıymaz 

Halhvi Sinemasın~a 
Dün akşam Halke· • 

vimizin Sinemasında iki 
güzel filim seyr·ettik. 

Ilunlardn.n lıiri, her 
Türk Gencinin vücut-
luluğu ve asil sport
menliğini izah eden 
t .. tanbul Gençlik ve 
~por Bayramının canlı 
tezahürüne ait idi. 

Dığeri de Atıiay de· 
niza ! tı gemimizin, ts, 
tanbulun Haliç sahil· 
lerindeK.i tersanemizde 
Türk emek ve gayreti 

ile vücuda getirilmesi, 
ni müteakip denize en
diri1miş töreninin kalp
lerimizi inşirahla dol. 
duran heyecanı ifade 

ediyordu. 

Halkevimizin böyle 
güzel ve milli [ilimler 
getirtmek suretile pren
siplerini tahakkuk et
tirmek yolunda sine
ması ile gösterdiği şUk. 
ranta anılmağa değer 
faaliyetini takdir ede. 
riz. 

1 Tür~ Maarif Cami 

yetine yar~ım 
. ·eU 

Türk ~taarif Cenll) t 
umumi uıerkeıi fakir '( 
k

. 5 l·J·ıfl' 
ım~esız vatan çocul'\ ... 

0
. 

nın tahsil ve refahını d 
.. .. l<l v • • n te 
şunmuş o ug-u ıı: ı 

min ettiD-i kaıan'· nıı>nbB 
M 'O ol 

lan arasına, her sene 
duğıı gibi bu yıl da ıet 
. 1 ~.,.. ·1,,ıııı 

tıp ev eeıwı cı::va p . 
• b 'J.J • d 

ko~unun saf gclirİI11 • 

ilave cyleıni~tir. 

Ze kftsı Lütüıı IJir ct'111 

yet t eşekkülüne uur 0' 
. bil' 

ğ'ıtacak derecede giıt 

olan bu voksul vatan 81 

latlarınm. istikballerini b~d 
·zrır 

zırlayan. onları faJdrlı::-
. $ 

azaplarından kurtarıll11 

l 
.. ,.o~ 

arını temine \'C uu. 
1. tıi= yarınlarına emnivet ı 

lerlo bakmaları imkfıol5 
rını viicutlan<lırmai1a ç~ 
lı~an lıu mü:;;fik !""' rulı1: 
cı~ ınit•etin ~ükranla <1 111 

~ \ ~ 
uıağa layık gayretıerı ., 
takdir etmeyi nasıl ~. 
borc telakki edivors:ı . . ·~ 
yarının milli bü0\'csı 111 

kültiirel inkişaflaril~ ~ılı# 
vet ve kudretini rnıuo11 

e~ derecede arttırmadi.1. 
mühim rolları olacak ol~ 

. ' bu muka Jderatın fakır 
bikes bırakması eeueP1e 
rine kurban giden çor.il~ 
l r .d. 1 . Jı•P 
arı ın 17.1 eua gı ış ı:ırıu ~ 

Cuzre Kayma~amı Teftişte 

kurtaran, onları so1'9 

serserisi olmaktan kV'~ 
yan, rahim ve şefkat dil) 
ğularile insaniyet ve ulii' 
vü cenaplık prensipleriO 

1 
baU-}ı olan cemh·ctin n1 ~ 

o • 1 

maksatlarına daha koı:ı. 

Cizre 21 (Hususi) - Kıynıetli [{a vn1a
kaıı1ın1ız Baki Bc:ışaran, devir ve -teftiş 
için Silopi Nahivesine o-itmiştir 

., ~ ' 

Köylüleri ınizin refo hına ça lışrna k hu. 
susunda sarfı nıesai eden aziz Cürnhuri
yetiınizin idare men1urlarına n1edyuou 
şükranız. 

Cizre Malmü~ürü 

ve tlaba çabuk ul:ışıJl1 
sına çalışmak bütün ·rar~ 
v~tanınıa şerefi IUıuoJlıl 
dur. 

Tarih yavrularına !Jıl~~ 
mayan. evlatlarının so~:l 
çocuğu olmasına hofıl~ 
egen milletlerin feci ıı~ı· 
betlerile doludur. 

Şerefli oları lıer iee 
kıymet reren 'l'ürk a>İııe 
ti yukar;ki cümlelerimh:1,

1 

ı ifadeye çalıştığmıız 1ıa~1• 
katları çok ivi bildi /Ti iç.10 

~ r. 

• r-~ Kuraklık yüzünden Hindistanın vasi 
merkez mıntakaları kıtlık tehlikesinde 
bulunınaktadtr· 

Cizre 21 (Hususi) - Kazamız llalmü<lürü ve 
Halked g-österit kolu Reisi Tayyar Eren Riıeye talı, 
vil edilmiştir. 

yurdun öz evlfttlarını 1'0 

ruyan, kül titre ka nı~tur:111 

muhtelif i'timai te~ı.!~' 
küllerin vücuda gelıııesille 
her şeyle ynrdımcı ol· 
muştur. 

Faaliyet ve ç:tlı;ıkanlıği l t! tanılan vı> hiitiin Ciz. 
Kativar hükunıetinde şinıdiye kadar ıenin st=>\'gi \' fi · ayğ'ısını. ka·rnııımş olan Bay Tayyar 

·~ ~İn ha,Yva~ ölmüştür: j Eredin (..'izrcu"ıı :i) rıh~ı lıeı kesi ruü tees~iı t:twiştir. ·~iiphc~h ki, Lu ııayırl'. 
ı oriaoizaıayocların en b~ 
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~ami· ~rot es ör Hissen 
~ım Tür~ oldu 

d; 1'ıp fakültesi or-
Ocırv.. c H -ve C v us proıesoru 

ı4 errahpaşn has
~.tıesi harici,•e k1i-
d~t ş~fı p;of esör 
v tor B. Nissen'in 
~tnndaşlı<Yın1ıza al· 1 

ın 11 • h 

1 .1as1 icra Vekil- J 
et1 l 
td' l:yetit1ce kabul J 

11 n11şt i r. 

Tra~zon·~a 
ilk f m~ık mahsulü yola 

çıktı 
Tra.buzon A.A. ilkparti 

olarak yeni maksul 60.400 
kilo iç fındığı Aksu vapu

runa yiikletilmesi münase
betiyle burada büyük te
zahürat yapıtınıştır. 

Bu fındıklar YuD-o~lavva ..., . 
Fıran8a ve ioll'iltere'\:e 

t::ı -

gönderilmektedir. 

İ····R·ı:·o·v··o····~: 
• • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • 

Tür~iye Ra~yo~if üz yon Postaları 

Türkiye radyosu Ankara radyosu 

Uzun Dalia: 

Kısa Oalta: 

1648 m. 183 Kes./ 1:?0 Kvv. 
19~i4 m. 15195 Kes./ 20 K'·v. 
81.70 m. 94ô3 Kcs./:?O Kvv . 

Bu günkü proğram 

-PİYASA-

Hu~day _,_3 ı 2:) 
Arpa 2 50 
l~n ( Hir çuvalJ 575 
IJarı 3 • 

-6-
- -· 

3 50 
-~-

70 
45 

Deri 50 
Badem 20 

- -r ceftlı 

ur d9 

gorvu· 22· 8 • 939 Salı ~0,30 ~lemle ket saat aya- ı. 77 -- -_ı:>aocm ıçı 97 

tan 8 ı· ı ı, ııjaus "e meteoroloji h:ı.- CeYiz --ı--

. j b' 
ın . 

12,30 Proğram. bcrlcri Cc·,·iz. i<;i -- --
1'Ghlep___ 30 = 

· irlİ~ıO 
arılıtlı ,, .. ,.o~ 
vU. 

tli tıi: Maarif Cemiyeti Piyango Biletleri 
tkM11' 

ç' 1'" k a , h,t Ur Maarif Cemiyeti 
rulı1 ('n · ı Ya )· e tertı p ettiğ"i e~-

L ııııı d~ 11Yangosu biletlerin-
t!tlerbiı;, te tı bu yıl dahi ;;ehrinıi-
11 Ur· b' 'kt .. 1 · "ı' · ır mı · ar O'onc <'r-

~· ., Is, tı' r. "' or3:1 

·esiııiO ~ 
~ll' --~-----------

e I~ il 
~~0~~ ınar~in Vilayet Daimi 

~;~1~ $ [ncümeninden 
bePlt "ıı avur kazası avine, sa-
ocll~ ~} ~füh;.ıt volunun 

~ ' r-Q - -

Zengin ikr:uni,•elcri ih 
ti \' 3 tdeıı lm piyango 
biletlerinden almak btf~· 
venlrr hem bir şans tec
~ülıesi yapmış olac:ıklar 
hem de ,·atanın bikeı:> Ye 
fakat zeki çalışkan ya\'· 
rularının istikballerini kur
makta nıühim birer rol 
oynaını~ olacaklardır. 

Biletlerin beheri lıir 

liradır. Ar:lu edf'nler Mat
b:ı:tmızdan ::ılabilirler. 

12,35 Türk mUziği Yeni 
bestekarların yeni e~erle

rinden mürekkt1 p prağram 

13,00 ~Iemlcket ~aat ay:ı. 

rı. ajau:s ve meteoroloji 
haberleri 

1;3,15,1-! ~llizik Karı~ık 
proğram - Pl 

19.00 Proğ'ranı. 

19,05 Müzik Oda mü 
zik - Pl 

19,30 Tilrk uıUıiği Fasıl 

heyeti 
20, 15 Konuşma 

20,50 Türk muziı'.ti .\n
kara H.adyo3u küme se$ 
ve saz heyeti 

21.~0 Konu~nıa 

21 ,45 N'cşeli plaklar n. 

21,50 ~fü1.ik Bir Opor:ı
nın tah.dinıi Halil Bı•di 
Yönı•tkt! n 

~=~,oo Sou ajan:::; halH•r-
lı•ri. ziraat. esham. tah\'i 
lflt: kamuiyo. nuk~t uo'rsa-

93 >o 'ı .. ·ı . ı ... :. u uzı~ ( l'3Z ı:ıııt pJ. 

2a,55 . 24 Yarınki fJrO 
~ram . 

ioJt. is oo - 4;~+000 ~ 
8oJ;5~ ı hi-uoo kilo metrl'lerinde 

' u~ . 
kor• en 65 lira ı:) "er ku-

tııı1 - ., 
dll~ 19~ hesabiln yaptırılacak 

ulil1 ~ 0
. lira ::36 kuruş b~dcli 

leriO t;Ş1ıtli 3 mecra tamiri pa-

Midyat Satın Alma Kon1isyo
nundan 

·ıı(1 'it ıkı o ı ıı a eksiltınive çıkar-
ı llıı • Cinai koı:ı. taı, Ştı·~· ilıalesi 22/8/93~ , 

ı:ıtJl$ I& gunn s:ıat 12 de vı- Kuru fa5ulva 
1 ,far~ eatet makamında yapıla- l ~~~~atr -
utlll~ 29 t~r. mu \'Uk'rnt teminat Kuru Cıom 

liJC!fl_ıra 65 kuruştur istek· Kuru sioğan 
oı ın muracaatlari il~n Salça 
Utıur. 

1 
Ke8me şeker 

'- Pirnç ............... ______ , 
.\iercimPk 

~1rıct~ 1'·· k " ·r c · ' Sade .vağ ~et· ur· ~uaarı emt 
ı rr 1 . 1 Karpuz 

tı€ mektedır. Taze üzUnı 
~ Bıtnun içindir ki: Türk Kırmızı biber 
ltl~arif Cemiyetine yardı· Sirke 
ta ela mukaddes bir va.- Gaı 
bi~ borcu bilmekteyiz ve 3~~~ 
~ld~C~ğ.iı. Bundan dol~- Kuru ot 

\. 

Miktarı 

8000 
souo 
1500 
2000 
8000 
1200 
1000 
HOOO 
6000 
8000 

10200 
sooo 

100 
9~0 

ôOOO 
90000 

400000 
38000 

Ek•iltme ekli Teminatı ihale GUnU -- -----------~--
Açık 90 00 

,, 

,, . 
.. 
" ., 

" Raı.ıalı 
A~tk 

" 
\' 

" 
" 

56 00 
7 88 

12 00 
3G 00 
27 00 
30 00 

12G 00 
27 00 

510 00 
15 30 
ıs 50 
7 50 
7 50 

93 75 
~36 25 
800 00 
85 50 

. ~/9/93D 
r 

" 1 
~ 

" 
~ 

,. 

" 
" 
" 
" ,, 

" 
" ,., 
)) 

" 
;, 

Ce ~ kı : Türk Maarıf 
t~ liııyetinin tertip ettiği 
tj:da piyangosu uiletle
kib· ~n her sene olduğu 
aı 1 bu yılda birer tane 
boltıa.yı eıı asil bir Yicuan 

rcu b'I 

Midyat kıtaatının Lir senelik ihtiy~cı iı:in yuk:ınıla cins "e miktarı yazılı 
ia~e nıad<leleri hizalarıncla \'azılı ~Pkil ve tarihlt·rde rksiltmı'ye konulmuştur. 
hteklilerin :;-artları görmek iizere iş saathırırııla tıulundukları ~ erieriıı satın al
ma komisyonlarına ve ek~iltmeye gireceklt1 rin ytızılı bulurıdukl:ırı teıııiııatlı.ıı ile 
mezkur i"ilıı ,-e :.aatta alay satın alma komisyonuna müracaatları ilau olunur. 

ı iyoru1 .. 
14/16/19/22 

1. N. G6ker ı 

I 

1 

1 
1 

~l:ızi 20 
!\.e;:>me ~eker 
Toz şeker 
Kahve 
;3abun 

-- --
35 
31 r 

ı:m 

4:? -- -
-5t?L 350 
Kuru üıiiııı :?O 
Pek~- 15 I ---Bal 1 45 

Çocu 
Çocuk Esirgenıe 

Kurunıu Genel nıer .. 
kezi tarafından çı
karılmakta o la n 

(Çocuk) adlı dergi
nin (156) Sayısı çık
ınıştı r. 

Yurt yavrularının 
sağlık, so-;y:1l l(ül
türcl duruı11larının 
inkişafına hizınet 

eden bu kivnıetli - ., 

dergiyi çocuklara 
çocuklu ana veba
balara tevsiye ede-. 
rız. 

, 

_ N,ardim Vilayet Daimi 
[ ncümen in~en 

... nfia dairesinin 200 lirn 
bedt•li k<>şifli tamiratı Il·l
i':ırlıkla 2V/8/D30 ssh gil
ııiı saat 1 ~ de \ ilayet ma
k :ınıında ihale· edilmiştir. 

istcklilı1ri:ı 15 lira mu vak
kat teminatlarile birlikte 
m~racaatları füın olun ur, 



lDAREH AN ESİ JVIARD 1)\1 'DE 
Eald l&Jke.t Bt .... I Haauaf DalH 

T elpof Adreai 
Mardinde "Ulus Sesi,, 

Mardin Seyyar J. Ta~ur 
Komutanllğın~an 

( A~ık ck::-lltın<'ye koı::au i~ ) 

1 - Mardiııde ~eyyar 

.J. taburu işğ"alintk bulu
nan hükCıınet ci.,~ırınd:-ıki 

kı~lada (83i) lira !:J3 ku 
ruş keşif beJcli ı;·ılı,. ma 
odal:ırile, erat kuğu~ları 

ve hayvan t:l\·J:ı larında 

mevcut kırk t.lört adet pc11-
çereye ait ı;erçenleriııiıı 

kaınilen yenilemesi. 

2 - Ke7.a bu kışla rla
hilinde (262) lira (5ı kuruş 
ke~if bedeli hayvan tav
lalarının ta\'an \'C kenıPr

lerinin çatlak kısıınlarınııı 
tamir işleri. 

~~.$ ...... -$.$....., -> .g,ı 

ı s i Gazeteler r 
: ~ . , Ç ı.E. hı ~ Okunan gazete:eri octur. sır-{ 
) {~ 

o} I . · {o . geme {U ·ııınuna ve rı r sen ız {o, 
~ 

~ kimsesiz yavrulara yardım ~ 
~ ( 
) t . 1 t> 
t) e ıuış oıursunuz. ~ 
~ ~ 
$~~ ~~~~~~ 

) 

Yurt yavrularına teşekkür 
=~ - Bu iıtlere ait ı•\'· 

rak ~unlardır. [j Okudukları nıektcp kitaplarını ki
tap ala 111 i yac 'lk ka r<leşlerine veri 1-
nw k üzere R ıdyo evi ve kuruınu 11uz·ı 
gönderen yurd y \Vrularına Çoçuk 
E·irge.11c ({urunu ::-deni teşekkür 1 ·

rını sunar. 

A) - J.Çık ekı:ıiltnıe şart 
ları ve ek~iltme do~y:.ıları 1 a 

D) mukavele nameleri \arı 

E) Fenni ve hususi şart-
ları 

D) keşif "·arakaları ve 
rapor. 

4 - Tamir ve yerıi!e

ıne işi 24/8/939 tarihin
den 7 /9 /939 tarihine ka
dar on lH'~ gün müt<leth• 
:ıçık eksiltmeye konulmuş
dur. 

.5 -7 /9/939 Pt'r:;eııılrn gü
nü saat on \.'C on hirde ;\l:ır
din seyyar J. taburu ko 
mutanlığı daire inde top
lanan komisyonu t~raf111. 

dan y!lpılacaktır. 

6 - İstekliler bu işlcıe 
ait taf::ıil:ıtı tabur koıııu· 

tanlığından ögrenc bilirlt>r. 

7 - a~ık ek:siltmeye gi 
re bilmek için istekliler ye. 
nilemc işine (62~ lirn (S~J 
kuru~ ve tamir i~ine (19, 
lira (G5) kuru~ mu\•akkLtt 
teminat nı:ıklmılarile tica
ret ouasıua kayıtlı olduk
larına dair vı':'İka ile ehli
yet vesikalarıııı ihale sa-· 
atına kadar komi yona 
vermeleri ililu olunur. • 

:.?2 25·28 31 

••• 

Yurddaş! 
Çok para kazamp yuvamı ŞE'n, yn:rnılarını 

mes'ut edeyim düşüncesile kaçakç1lık yapanlar 

, sonuncıında yuvasız ve yavrmmz kalıl'lar. 

l'ürk 
ef 1 İ 

di;. 

e\'ını n şe 

H: -..ı kıl 

Kavr-u oz. 
( z 

şişe şurupları o1tnn-

''an bir e\' Cocuk-. ;) 

uz hı · ' u v·ı k4 dar 
İ:--lZ1 1 J 

Bu güzel annnt 
11.l : lı 1 

Yu vanın saadet ve varlığını doğ·ur an, 

Aile düğü nün - kuYvetleo<lireo çocuktt 
Çocuğu sev. Se\ ·ı ntıkteo n1ahrun1 bikes 
yavruları da hatıı lc. Yılda bir lir~l ver 
Çocuk E"iirge.11eKurun1un~ üyt: ol. 

A N • y :eteri Umamı eşrıyat ve :JZI ~ 

Direktörü , 

\1. Siret Bayar e 
Basıldığı yer: (ULUS SESi) BasıJ" 

or 

• 

Yurdun en uzak kö.~e:;indeki Yoksul Ya.: 
rulaı·ın sa~·Iı 'ıaa eri..; :ı'>il:n~'( için Yılda btr 

~ r u··~ Lira VCI'ip Çocuk E::;u·g~me Kurumu nli ~ 
olalım ... 

y as! 
!J 

,,~ 

••••D••a•ıo•" '• ••ctı•••• •a••••1' .. ı 

• 

• 

,,, ' , 
~· 

ı ~. 
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~I 
'· 'ı 
~· ep ulus n birikti me gücüne ,
1 

dayanır. '' ,ı 
•ı ,, 
;, ,, 
'• ,, ,, 

,,ı 
~ sa \ a.::a•c.010 •a•a:,•ı' ··- '•..!!!..!. .. , •• ~ .. 

Bu gücü arttırmak hep senin 
elindedir 


