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rdusu 

~a ATA'l ÜRK -
Şk.unıandanlık muha- El ,I' p M 

t· rebesinde zeyuı aşa ı-
() ttpılarak silah altındaki J •• J •• 
~:dllla.r, ferasetsiz ve ıhı~.. sıra uonuu 
ta;uı. Osınaıılı kuklası ta.-

'11<.lan terhis edilmişti. Ankara 29 Radyo: 

•• 

lngil r 
Hitlerin son cevafimı bekliyor 

Çemberlayin vam a-
marasında beyanatta 

bulundu .. hı bıışmanlarımı7 ; padişa- Mısır Asker'i Hey' eti 

lli~ g~flctinden, Türkiye- Reisi Hüsnü Elzeydi Ankara 49 Haclyo: dhha tPhditkıiı· olduğu-
~ıırıa Lıtkin "e yorğunlu- Paşa bugün ~hsıra av- Avam Kamaı a&1 bugiin nu söyli~·eıneın." 
tışı ~rı l>ilistifade: lıer ka- det etmiştir. toplanmış, ÇembErh1yin Hitlel'in, son ce\'a-
k· l'Urk cvlaılının a~n Hey'etin diğer aza- 1 son \'HZiyet hakkıll(la bınba. İngilteı e ile an-
ıtrıta.r·ı k d k ı t k · · t · t 

111%' ı e sulanmış olan ıarı An ·ara a ·a rnış- beyanat a hulunmuşıur. Jaşma · ıçın emına ver-
tı\ arek ana\'atana şımar- tır. ı Çemberlayiıı bu be· digirıi söyleyen İngiliz 

arak çıkaıılmıştı. Bir çok yerleri gP- \'anatında <»zclimlc cfo- Raşvekilı beyanatına 
t Bu feci. t>lem ve ıztı· zen hey'et Hadyo evi. iniştir: "ll cüııılf!leJ'le son vcr-
hap saçan ·"az.iyete lstan-

1 
ni ele ziyurct ~tmi~ ve "O: gün 8öylcdiğim ~1iştir: 

uı htıkflını·ti seyirci 01_ şereflerine vcrılen kon- gibi başımızın ü:--tiindc Hu defa da Hitlerin 
llıakt ~ \ k ınüte ·ekki · ! t.ıir fel.aket dohışıyor. 
hl an lıa9ka bir şey ya serden ço ~ c Buuün. bu fela.ketin _Sonu 2 nci sayfada--
,. lrliJnış, Vandtttin1 ec- kalwı~lardır · ~ 

Büyü~ Tür~ 
Zafer.i 

İbrahim Necdet Göker 

Türk ~tilldi biiyiik 
t:ı:ırruz•m cıilau~iüırnl :;uh
rc·tilt>: cihan tarihine Xa
polyuııların. t~kPrıde rlC'rin 
bil(' ka.\ ıt rdı·ınPcii~i t ıı 

~ ukst·k zafNIPr YC ııı11-

<'İzt>lPrlc dolu oları ~ay

f:tl:ır yazdırttı. 

Bıı :-ıırt•tlf' ~I ııstafa 

KPııı:ılırı Prı ıııuzt::rip güıı 

ıı ·ri 111 'z lı·ki iyıı.a1t vt>ri ei 
ar1.11l:ırı yerıııı Lrnlrıııı~, 

ıı:ıra olmu~. onlu olnıııtı 

,.e bıı ıııilkt İtitiklülirn~ 

k:ı vU\'mak a1.miıı<lc lıu
lııııduğ·1111u i:-p:ıt ctıni~tir. 

Buııd:m iki ~ün son
tiikİ zaferlerimizle :JO A
~u. tos Duııılupıııar B:ı~ 

Kıımaııd:ııılıl\. 1J1(•yda11 mu
haretıe~i ,.e ~\ 1 Ağu;:,to:ı

taki muvaffaıdyetleriıııiz
Ic de Lu azmimizin miiS · 

lıl'L ,.e f:ıydalı neticelt~rirıi 

gürıııeğ'f· başlanııştık. Bun
daıı :::oııra Türkün kah
raman cvlfttları .Mustafa 
K 'malın (Oruular ilk be
<lcfiııiz Akdenizdir ileri) 
diyen dahiyane emrinin 
müjde verici neticesine 
ul:ışınış ,.e (Düşmanı va-
11111 h:ırimi ismetinde bo
~acağ"ıı.) Diye haykıran 

} ...;nıpt Paşanın dahi şaolı 
~e;-;indcn çıkan ilk iradeli 
lıuyrııkları <la tatbikat sa
ha:5ına gcçirilmi~ti. 

Düşınanı Anadolunun 
harimi ismetinde Loğan 

'l'iirk süngüsü; vatanı son 
karış topr:ığına kadar 
lıiirriyetiııe , istik.Jflline , 
sırasile oiinıhurivt.tine re
falım:. vı: ra:-;yonel inkı

lilplar.ııa ka.vu::;turmuş -
tur. 

Bundan 17 ~ene e\'· 
\'<'l yarattığ;ıuıız 30 Ağus
tos tarilıinin IJiiyükHi~il 

l i~ıt• lıu kadar kudnıtli Lir .. 
-Sonu 2 nci sayfad~= 

I 



Sayla 2 (lJlGS uesi) 

Seyahat Notları: 

Türk az •• uy • • ve 
• s 

<ÇUB~K ~AIRAJ~ 

Cüm~uriyet Hü~ün\e

ti i~in (Su) ~ir i['e
aldır. Hu idealin ta
ha~ku~una doğru git -
ti~çe hızh ve kuvvet
li adım,ar atılmak -
ta~ır. 

- Diindı•n Artan -

Ilı·r uf1 virden baki k:ı 

lan abidPh:r ve yapılardır. 
Bunlar payllar oldukç:ı, 

kurucu ve yapıcılarmı hiir 
ıııetlt• :rndırırlar. üliiıııii 
üzerinden a~ırl:ır gı·çti,~d 

halde koca Türk d:ıhü:i 

Miın:u Sinanı unuturnrn 
yan ve onu k:ıluleı iıııizdc 

y:ışattıran şiipht'sizki, Lıı 

giirı yaşayan ölmez eser
leridir. 

Cümhuriyet Türkiyegi
nin kurucu ve yapıcıl;m 

tl:ı yalııız y~rattıkları l':;-· 

siz inkilfıplnril<' dt1 gil, ay
ni z:ıınanda milli ınevcu

diy11te arnı:ığ:ı.n eUiklf'ı i. 
maddi 'n ıııu:ızzaın escr
Jerile <laiınn 'l iirk ulıı. u
nun hatirai ihtiraıııırıda 

yaş:ıy;.ıcak l:ırı.lır. 

:Su, Türkiyeııiu f'z€'Ji 
lıir derdi idi. ~akıt iıııpeıa 
torluğun ibııı:ıl cttigi iş

lcrtl<'n biri de ~u işidir. 

Diinyanırı eıı giizel \'C uol 
sularına malik oJ:m yıır. 

t.lumuwıı bir çok şehirleri: 
Cüuılıuriyt'te kauar ya su 
su1.lııkt:ın k:ı.vriliyor, ya 
Jınt. akan bol sulardan f:ıy
da yerine zRrar gfüiyor 
du. Nehir ve irınaklarıuıız 
bh.i fpyzli hir hayata dı·· 
ı;il, Rı tııı aoııı haral: yuva
larına Rilrükliiyordıı. 

Mf'mlPketiıniziıı bir c;ok 
yerlerindP r.n. vniırıli top 
raklarınıız t!ılıi:ıtın lııtfuna 

tP.rk edilnıil'ti. 'iftcilPrinıiz f .. 

tarl:ıları l.>a~ıncla ha vauaıı 1 

Başmulıaı ririmiz Çubuk Barajında 

G>•-.<11;>.. .. .. ~ 

YAZ N : 

·ret Bayar: 
~ ........... . 

dü~ c·ı k hir katra suyu 
bek \t·rlcrdi. 

Tabiat insaf/'lız h:ıre. 

ket etti<ri vıJJ:ır, kıırnklık-
rı • 

tan bir t;ok köylerinıi:ı 

mahvolurdu. Bütiin buıı

lnrı yakın Lir tarihı> ka. 
dar gözlimü'l.lc görınii~ ve 
lıu acı giinlP-ri çiftcileri
ıııiıle lıirlikte ya.,:ııııışız. 
dır. 

Her rıl bir kaç şehri
mizi. köyiimüıii suya ka 

vu)tur:uı, bataklıkları ku
rutarak on binlerce yurt
da~ı sıtıııa<lnn kurtaran, 
Kanallar :ı~·aıı, Sl'tller, ba
r:ıjlctr ''Ücude getiren 

• Ciiınhııriyet Lıiikfııııeti için 
(Su ) bir idcııldır. Bıı id..-.
:ılın t:ıhal .. kul,uıı:ı doğ'ru 

gC'ttikçc hızlı ,.e ku\ vetli 
adımlar atılıııaktadır. 

Diin susuz tarlası La 
şırıda bir katra yağ·ııııır 

bekleyen Türk ı;iftcisi, bu 

g·ün tarlasırıı sulııııı:ık ic;iu 

ınotorunun ba-.ıııa ko~i· 
yor. 

-~on-

. i 
''G-31 .\<rusto~ U~2 de hrışfa)ran hüviik - ~ ~ 

tnarruzun zafer ve kurtuluş bayrHnı· 
ldrı varatan neş'esi İçinde coşuyo 
ruz. 

-Bas tar:ıfı ı ııc~i .• q fada . ~ 

z·tft r de. t:nıının he~ ccan 
Iı hatırahrıııı nefı:-ıindn 
topl.ıyan fi';isiz hir muvaf
f:ıkij Pt \'(', ik:ısıdır. 

Biitiin bu rrıueizell'r: 
1-:ıhr~manlıJ..lar 't' ~·ük
sek CC'. :ıret mf'ııkcbrlerile ' 
. ii::-Hi olan ve bc·ım:ri 

bulunımıyan znfer d .:ıtan. 

laı ıwızın. tarihi hatırası 

ünfindı., lrngiin lnirnwtlc 
t"ğilerı dilıı~·a nıillctlrri : 
Tiirkiiıı-. acun kııv\ etiııin 
11111 \ <IZCne::-iııi tı•, kil Pdcıı 

' lıu kudreti kaı .. n;ıııda, rrıı-
p:.ıt i g-nstı•rnı!'ğ·e wı·ehur 
kalrnı~lanJıı. 

:w Ağ·ıı~to u kutlul:t 
~·:ııı Ti.iık ıııi it-ti buıııııı 

içindir ki; dlin) ~1ya kuil 
rer, kuvvet ve :::at,etini l 

--..-----~--------~~~~--~----~~ 1 Telgraf Habelreri 

nn~not~ır~ 

Hitlerin son cevabını 
bekliyor 

1 inei şayfedrn ın:ıkıt 

notamıza verecPgi ce

vabı hekliyonı1. 

Harp nıı, Sulh mu 
olacak henüz • lWi1 rniş 

~8' 
bir karar voktnr. ı• 

~ ıO' 

len sulh için çalışı) 

l'UZ. U· 
1 Avam Kamarası öıı , 

1 

miizdeki ~alı günilllı.: 
kadar tatil edilmiştir· 

Isviçrede askeri 
hazırlıklar 

Ankara 2\) A. A. -
Bütün İsvi~~redc ve 
hudutlarda kıt::ılar 
seferber edilmişler
dir. 

Londr.ada diplo
ma tik faaliyetler 

Ankara 2U A. A. -
Londrada devam 
eden di plo ına tik fiı
a liy~tler, askeri ha
zırlıkları durdurn1a
lnaktaclır . 

t:uııt:ın uu z:ıforiıı 17 

nci yıldünümiiııü rıı·~·e , 

~etart>t "e se\'inı; teza. 

lıiirlerirıin co~kuıı he\'C· . . 
canlarile kar-;-ılamakt:.ıdır. 

Bunun i~·iııdir ki: Türk 
milleti gPne g:.ı rp cr.plıesi 

kuu ı :uıd:ıııının tarihin f'<.ın-. 
lı ınczh·ctlerile beıılif"rini • ı-ı 

süsleyen Reisicünıhuru-

~-------------.....,/ 

Paris - Berlin 
ekispresi 

Ankara 20 A. A·"' 
P . B ı· ''4' arıs- .er ın.- ''ı. 
şu va ekıspresı k9 
dırıln11ştıı·· 

Yühet Soviyel 
Meclisi 

Ankara 29 A. A· ~ 
l'as ajansı hiJJirt' 
vor: 
"' . ' Yüksek Sovıye 
ı\l eclisi ile Nasvoı19' 

' list' n1eclis nıüştere · 

ken hir içtinu1 y~r· 
ınışt ı r. _______ / 
Yarınki 

Postala' 
muz t~metirnizirı etrafın. 31 /8ı9::39 Perşembe 
da sar::;ılıııa7. bir kuYvPt ~ 

Yarın saLalı gelece ol:ırak bir tek fert ırilıi 
h Treu pü~ta:-;ı yoktur. ayni alırııktar lıh;ler ile, 

ileri ve daima il<'ri prflıı Üğle<len f'Onra l':ıııl 
siplt•rine ayak uyllurar:ık t:l,BO da Diyar-lıak1r, 1\ıı 
yiiriiyPrı k:llıramarı 'fiirk k t t b ı J) ·ı. f{ı· ·ara, ::ı an u enı\, 

1 milleti; ~filli ~efinıizle he- zıltPpr., Nusaybin ve sıı' 1 

raber Lunun • iı;indir ki : 17 de Cizre, idil, Midyst; 
Kc·ınalizuıiıı ı;uıırlu ve Gereli~, Sa vur po::ıt:.ıı:ıre ~ 
idealbt pn·nı:ıiplni :ıı ka. O't'lecck ve saat 18 d 

e cıl b 
s:ıııl:ııı ::::evirH;le koşuyor Ekbpres Tren postıı~ 

tı •c hoşacaktır. l gidec•ktir. 

... 



2 _ ~, 
-- ~ta 3 (tnua Sesi) Sayı 1812 

---------------------~~-----~-----------------~--~..;...... __ __.~....;_--------------------------------------.:...---------· 

30 Ağustos 
l in · cı , ayfeclen mab:ıt-

}nru 
lll Uuıuza s::ıldıran düşan, k 
~~ ·arşıladı. 'Mustafa 

ı \~t~alin lm azimli hare-
lııtı b .. 1-k' ~ô .. , azı mutefe~ ·ır 

a/Utıen akli selim sahibi 
~attılar bile yanlıs; dü-
l!jQc • "' 
ı. e Inabsulü olarnk ~un-
~tı 8.. . -. 

0Ylıyorlardı: 
fW ·p . 

O t·~r aramız ''armı'? Bu iE= ·ı \' . "" a • 
• oı .. ~ıı, ~il:ıh$1Z, ordU'3UZ 

... ıaı 
51ıU· .,, 

1 n 1ıe ltıc G"h•cr·~i gelmPdf'n hil
tir· ~ıaı~~· ~ürnH· kahili~·etfoe 

~d· lıuhın:ın hüyiik 
•·· aın l>ı1rıl.·•ra ti , • ~. ıı ı-111n· e '\·a Jılar vrri vorchı. 
~p. . 

ı·~k ·lra. olacak. ordu ola-
lini ' ' (l hu millet i ~tiklfı-

kurtarac:ı ktır. ,. 
1)6 

aı d~ Ağ·ustos sabahı sa-
~araör.ttrn itibaren, Afyon un tqk· lıısar, Al1ırdağ1 mm
ıiı cı. 1ndaki dii;;;man tllCV· • eri .. 1 bit ne ~iddetli vo ~ıkı 
ba 1t

0Pçu att>~ile tnaruz 
~ a 1 ,,, ~a,.... ( 1• 26 Ağm•tos ak-
·•ıı d" 

T~ı(' htıı uşman sathı heniiz 
~~ıt nı<trnış, Belen tep<', Tı

k91· ~Dtep?, Kılıça~lan grdiği 
1~1 eılılrnişti. Düşman ha-
21 .\tııuka\•emet ediyordu. 

et 
lcıp ~Uı:;tos sabahı da Tilrk 
"e ç~sunun şiddc>tli ateşi 

~1"'ad · · ca • errıızm kahraman-
bu~:~vleli ile başladı. Bir 
trıad güı.lük çarpı~ · 

~tı ~~rı sonra, ordnmuı 
/ lib·ı Uk$ek harp kabilive-gr • • taı. J ternrck Afvonka-

İ rı' ıı.ıar • 1eısıa ına girdi. :?S Ağus-
~~ı .. 1 dü~rııanın Afron, 

~ ŞeJ . • 
· ~eJ tı"ııH lir ceplwleri yarıl-
ı ~ ,... ıı' la1r

11
'.· Bu bir zafer savı-

ı• '' lr(} · • lırkııı ı, fakat dü.,manın 
(e' ~9 A .. arı irııha edilınrmi~ ri. 

fi 11' ~aır11;tı~to:)ta, 17 inci fır
lu.1 ' ınsan kuvvet '' e "ten . 
~~erj' nın fevkinde Lir 
tUtı,ı 1 • 3.rfile bir Luc;uk 
a \4e ~o , !atak ' kilomdrt yol 
%. Dıucak köviinde 

'i1nan • 
Ga' 1 Yakaladı. r Qaql lp Cephesi kuman· 

t·~ k ~met Paş:mın yük-
~1le U ınantlasmda harp 

e ~İbill Ordumuz aslanlar 

e .. e~ ~~ . aava ivor Türb lrr 
v lf '· ' ~i\'" " 1 hkA.nıları ::ı"'amaz 

• 1.:1} A °" 
~ha Z\\'rupah ordu mu

.,.ı .~t ''ıı ~ 1 1· "' 11 1lıı . ~ .trının ve Lütün 
A 11 !. ~ Utıın } 
P '<t)ı layret dolu gıp-
1!1' ~ lla· ' 1 ı• ~ lın .. ıar arı arasında 

s~llt tıy0r/uk ödevini l.rnşa-
\'9t. u. . . ao \ 
1:.r1 ~itle b j gustos crünü f e· 
de q e ı- 0 

atilık raver B<1şkuman-
tııs1 Le i ~ 1ııeyuan ınuhare

tQtk~ ıaşlndı. Bü\•ük Ata
n biıı.at ~evk. ve 

idare ettiği ordumuz (He

definiz Akdenizdir. ileri!) 

emrini aldıktan sonra kah

ramanca :::-a ,· aşlar yapa

rak düşmanı Akdcnize 

döktü. 

Dünvada e~i varadıl-. . . 
mamış olan ~frhıuetçik 

mahrumiyet ,.e \'t>~aitsizlik 

içeri:-;inde hiç bir tarihi 

harbin kanletıııedilri ur • ı-ı 

~ekilde kuv\ Pt ,.e kudre
tini S'l rfb Türk ve diiııya 

tarihine bir k:ıbramarıl ı k 

ti:tyfosı dah:.ı iltı ' ' l' , 

B<ışkuın:ındanı da dahil 
oduğıı halde dii~ınmı ordu
~u l·~ir ve imha edildi. 

30 A2-ıı stos milli C7Ün-
., ' o 

l c ri ıniı araı-;ında Türklü-
~iin en c;ok anılmaya la
vık bir :Hnii olarnk ver 
~lırıı~, Avrupanın ha.Hta 
adam diye adlandırdıkları 
600 tiCrıelik Osmanlı im
paratorluğu da tarilrn ka
rı~mıştır. 

30 Ağ'u~tos, mr<lcııiyct 

dünyasının hayret dolu 
nazarlarını mamur ve mü
reffeh Türkiyeye çeken 
('._::.iz ink1lflplarımızın to
humunun ekildiği gündür. 

30 Ai'Yustas 19~2 d<', 17 e 

sene örn·e bu gün, bu sa.-
atlarda Türk gücü, Türk 
:ı1.mü ira<le~i Mehmetçiğin 
kudretli siinğ'i.isiiııün ucun
dan fı~kıran kahhar \'e 
ölüm s:.ıçarı bir alev ba. 
lindP. parhı Vôlrak dün va 

~ . 
rnrilıindc Örn('ğiııe aı rast-
lanır kalır aıııanlık men ki. 
Le lt!ri yam ttı. 

Kalbi istiklfd aşkıyle 
yanan, lıüriyetine su~amış, 

ı nurlu ' 't! rnünev\'f'r bir 
camı:mın; neler yapuıağa 
muktedir olduğunun canlı 
bir misali'li dünyaya gös
tndi. 

30 Ağu~tosu Tiirke vu
rulmak istenen menhus 
esaret zincirinin dü~m~nın 
kafasına \'llrularak par
çalandığı, Türk cumhuri
yet ,-e inkılfrplarının te
~1elinin atıldığı milli ve 
kuts1 lıir giin olarak her 
:sene daha geniş Şt>kilt.lı! 

kutluluyoruı. 

Aziz Türk Şehidleri! 
ın iıs tt' rib yatırın ... 

İstiklal ve kurtarılın~tsı 
bahaswa mübarek ~·t asıl 

r··R··ı··o··y·c;····r günlük 
............................................... : - PİYASA-

Tür~iye Ra~yo~ if üz yon Postaları 

Türkiye radyosu Ankara radyosu 

Uzun Dalia: --...;;;.;;;;;....---
Kısa Oa lj a: 

1648 m. 188 Kes. / 1~0 K,v. 
rn: 14 w. 151U5 Kes. I :?O K YV. 

31.70 m. 9-1t)5 Kes./ ~O Kvv. 

Bu günküproğram 

11 

~uğ"da)_· ___ _ _ 3_ ı 25 
Arna » 50 

, -::..:..ı:.; - ı _ 
Un (Bir c;uv:ılJ 575 ıı 

·-~-'-~..._~~•-~ !~-
Darı 3 
Nohut 6 

' Mercimek 3 ~ 50 ----
' Pirinç 25 
! - --

S:ıde Ya~ 95 
, --:Ter~ ya~ı-- -- --

,. Zeytin ya~ı 'fO 
Yün 45 11

- -

----- ---,--
lJt>ri 50 j --

ı Hadeııı 20 ı--
rı, :\jans ,-e meteoroloji ha- Badeııı içi 97 

ueıfori c e,·iz -- ı 
30-8-939 Çarşamb11 

Ceviz içi 
1 :!.:~o ı •roğraın. 

1:?,3:> Türk müziği Pi. 
20.50 Tiirk ıııüzifri " j1ahlep _3_0_ __ 

~ 1.30 Haftalık posta ku-
13,00 ~leuıl l'ket ~aat :ıya- tıı::-u. 

Mazi 20 
Ke_s_ru_e·-~-... e-k-·e_r_ , ____ 3_5 __ -_ 

'l'oz :;'eker 31 
rı, ajans ve meteoroloji 

haberleri. 

1:1: 15, 14 Miizik Karı:;;ık 

proğraııı - Pi 

19,00 Proğ'rauı. 

19,05 Müzik Oda uıüzik 

- PI 

Hl,30 Türk ınüzigi Fasıl 

bPyeti 

20, 1 fl Kon ıışaıa. 

20,30 ~lenıleket saat aya 

k:ınrnızı :ıru ı ağan cttiğ i 

ııiz Lu giL~t> l vatan kar

tulınu~ , 'l'iirk milleti b t•ıı 

liğine , yuı'tluna 8!ılı i p , 
kudretli hür bir varlık 

halindt! ın·~ dt.·niyt·t <lün
vasındaki bu ıriinkii ~C· • e \ 

refli ve iLtiin rncvkiini 
elde ederek dilnya sul
lıunun Pn bi.iyiik m<'snecli 
halinde yükselmiştir. 

nu yükseliş \' (! vurlığı 

en büyük kumandan ebe
di şef r\tatürkün eşsiz 
daha va Z(' ka:-;ına; Meh· 
ınctciğ"in kudretli siir ı gü~ü 
ne borçluyuz. 

Bu günleri bi7.e yara
tan ' 'e hazırlayan eiJP.di 
~er Atatürkü, istiklül ve 
') 

inkiWp ~Phidlerini hrr an 
uıiuıwt (folu hi~slcrle ve 
"<'""i ile anarak· bii,·ük 
... t: ' • 

Ataıııu c : lı:ıtı iüıııul ul '1 
hatır:ılarmı Ye P ~l·r lt> r iııi 
kıskançlıkla ı·beddiyen 
muhafazaya and içiyo· 

ruz. 

Jlü~euiu Uğw·Lıı 

Kahve 120 -- - - -- --
~abuıı 42 

~1.4fl N<·~eli plaklar · R. 
,_ 

Çay 350 - -- --
Kuru üzüm 20 

21,50 Mü?.ik Melodiler 

-
Peknıez ı:; 22,00 .Müzik ( kii<;iik or- v 

kt•ı;t.ra . :::of Xecip A\\kın ) lil•B•a•l•••ımiı •4•5••-

2:tOO ~on :ıjans haberle

ri, 'l.ir:ıat : e~ham, tahvilat, 
kambiyo, ııukut Lorsası 

( fiyat) 

23,20 .Müzik (cazbant pl.) 

23.55 - 24 Yarınki pro
ğraın. 

Haltevimizin 
Hoperlör Neşriyatı 

.Muh:ırririmiı luralıim 

Necclt>t Göker t:ırafındaıı 

<lün ve cv"elki akşam 

sant HJ da Halkevimiz
deki Hopcrlörden (Büyük 
Türk taarruzunuıı şanlı 

tarihçr-si ) adlı bir kon 
fraus verilmi~tir. 

Halkevirnizin ~f'hrin 
mühim ve muhtelif yer
lerine koydurduğu Ho. 
perlöler ~ayet'inde Liuler. 
ce halk bu konf ransı bü
' ük l>ir alaka ile nr~·c . . 
\'e sevinç iı,:inde dinle-
miştir, 

Ilalkedmizin Hopcr-
lör neşriyatına luıft:ının 

l 
muayyt•u gıinleriude de
\'am olunacağı m~ıuııu 

ııiyetle haber alınmı~tır. 

Çocuk 
Çocuk Esirgen1e 

Kur u mu Genel n1er
kezi tarafından çı . 
karılmakta o 1 an 
(Çocuk) ad lı dergi
nin (156) Sayısı çık
nııştır. 

Yurt vavrulnrının 
sa frlık, sosval l{ül-.._,. ~ 

türel clurun1larının 

inkişafına hizn1et 
eden bu kiynıetl i 
dergiyi çocuklara 
çocuklu ana veba
balara tevsiye ede-. 
rız. 

Yıl~a [ 1) lira 
Her gün binlerce yav
ruyu senin yardımın, 

senin şefkatinle sinesin 
de barındıran Çocuk E
sirgeme kurumudur. 

Yılda 1 lira ver Ço-

l 
cuk Esirgeme kurumu
na üye ol. 

. -



TDAR"E HENA Sİ 
Umami Neşriyat Ye Yası qıetl 

Diı'ekt:örü 

Eakl ltillke•l Btn .. l lbıaa•i Daire M. Siret Bayar ~ -- -
T eljraf Ad.re•l Basıldıiı yer:·(ULUS SESi) aa. ... • 

~fa rdinde "Ulus Sesi,, 

1 
............................... •• .. ••:::::::;: :r .. ,...._ ... .t..a.•$.-*'*'"'*"*'*''*'••~ 

A~ a ı"ff"Y·~·;·ı·d·~~·!· .. ·-···· ~~? Eski Gazeteler !' 
Çocuk Esırgelne ii ~ :• ~ 

G "l •• • • 
Kurumu ~nel ll er- I:" RDUGUMUZ FABRI· ~.. . . . , 
kezi tarafında" çı- 1:5 KU _ uız :! t} Okunan gazeteıerı Çocuk Esır·ı 
karılmukta oı.~.n !iS KALAR ~E VAPT Gir• Sf: . . ı 
(Ana) adlı derg-111111 .5! DEMIRVOLLAR :: t> geme kurumuna ve rı r sen ıı ı 
(15) Sayısı çıkc .. Hştır :: :: ı~ ı 

'•• Hep ulusun biriktirme gucuoe ... •T k · · 1 d JJ1 
Yurt yavrularının 1

1
!! dayanır. i~ ! ımsesız yavru ara yar 1 I 
•• •• "'T • 

Sağlık, Sosyal Kül- ı== Bu gücü arttırmak hep senin ~~ •} t · 1 1 
~ür~l duruıııl.a mm1 ıi5 ı · . i! ı e mış o ursun uz. . ~ 
ınkışafına hız rnet :: eiındedır .:: •)'$' .... '$''$'···•-ı--ı--ı-'t'..-............... .....-•' 

k. ı· •• • ···········~· ••••••••••••• J •• eden bu ı yn1et ı .:::::::::::::::.: .................... ,.~··• ... •• 

dergiyi çocuklara 
çocuklu ana veba
balara tavsive ede ,., . 
rız. 

ü Ok Öğrtim ı 

SCI-IAUB 
1940 Shaube Radyoları 

geliyor 

il • a 

' . >••·····~···········'' 
Yurt yavrularına teşekkür 

• • Oku..lukları ınel<tt-p kitaplarını kİ' 
ı : t~ıp alaıniyaolk k (ırdt>şlerine veril .. f 
• nıek üzere Radyo evi ve kuruınuınuı~ • . k 

ı: ıdyo alıııak bti,•or~:ıtıız piya~cdeki t·~ki ıııo<ll'l· 
n İn hn f tn ltk olarak IPre ku;ıuınyıııız yakı~da. gı•le<'~k Alınan 'J\•lrniğ"iııiıı 
çıka rnla 0-a deva 111 ş·ılıl'St'ri HHO SchaıılJ Ha~lyol~r~ııın kat :ıc~k\:ırm'.. ~ \. 

• u • "Ilko O- ... · ) vas Koçhi:;ar 1bdYO ve Eleklmk l~ık E\'lııde gornp 

A1aarif Vekfıleti- • gönderen yunl yavrularına Çoçll 
• E"irgcnıe Kuruıııu aleni teşekkürle' ••• • rını sunar. 
a 

ettıaı ( <rretıtn l . . . . . . 
o . . b _ Tef~ıbt ı8tt>yıııız. 

~nzetesının (8) ncu ı 
, •..•••..•...••.•..••.• -

nüshası da ~la tba-
nn1ıza gelıniş~ir. 

J\tuallin1lcrle ta
lebeleri ffıi z için frı y
da lı yazılarla süs ... ,., 

lennıiş olan bu gü 
zel gazeteyi oku 
vucular1111ıza hara
retle tavsiye ed,"-. 
rız. 

Yurtdaş? 

Akrep imha ce
mi yetine yardım 
et,, , 

Kızıla ya 
·üye ol. 

Mar~ in Gümrü~ Mu~afaza T a~uru Satınalma ~omisyonu ~aşkanlığın~an 
1\1 uhaınmr.n Mu vak kat 

Miktnrı Hedt~li teminat Ekgiltmeniıı 

Cinsi Kilo Lira IC. L\ra Tarihi GUnll Saat Şekl.V, - - -
Ekıııt•I... pı~ırıııe ~ ıooo ()7 f>O (j 11 /\J/U:SH I >azartesi 9 A<;ık tksiltıJl 
Bulğur 7000 540 00 41 ,, ,, 11 

f) 1 " " 
,. 

r uru F'cısulya 4500 G75 00 " T! 14 T! " 
,, 

Xohut 
, 

2500 17G 00 14 1~/U/Oa9 Salı 9 
49~ 3~ " 

,, 
Çekilmiş .M cci uwk ()000 00 ' 1 1 " " 

,, 
" 1 J~ 

,, 
f>700 14D:l ()() 

:ı ,, 
" 14 

" " Pfrirıç 
8000 'iD 18/0/D~U Patates 10i'i4 ..ıo Çar~amba 9 

ıu " 
,, 

Kuru Czüm 1700 ~5!) 00 
" " 11 

:?$) " " " Z!·ytin Tanesi HOO :~87 00 ,, 
" 14 

" ,, ,. 
sade Yağ ~000 2000 00 150 14/9/9:~!) Perııf·nıbe 9 

~000 uoo ()8 
,, 

" Sal.ıun 00 11 " 
,, 

" ,, ,, 
Gaz Y:ığ'ı 4000 8(10 00 GO .. ,, 14 ,, " ~ ,, 
Arpa 132000 G019 20 45:? 15/9 /938 Uuma. 10 Kapalı ıs~ 

70000 14H:> üO ıos Sanıan " .. 
" 

11 Açık ek~ilf f 
Odun 540000 l~UGO 00 972 16/9/ü39 Cumartesi 10 Kapalı ı:PoJ' 
Kuru Ot 30000 2:?50 00 169 ,, r. " 

1 - Mnrdin Gümrük 

Muhafaza taburu ihti~·acı 

için cins, nıikt:ır ve ıııu
hammen lıedellcriyle mu
vakkat tc·nıirıatl:uı ve ek
~ iltmeniıı gün ve saatlariv
le :'t·killeri yukarıda va;ı. . . 
lı orı altı kalem ia~e ıııa!i-
d l· leri rııuka\'eleye lıağfon
uıak üzre eksiltmeye ko-

f ,.,,, 

nulınu~tur. yatırdıklarına uair uı:ık-

2 - E~ . ...iltıne Mardin- lıuzlariylP Belediye \'(>ya 

<le giiınrlik ınuhafaz:ı ü<:iin· Ticaret ouasında kayıtlı 
cü ta.bur satıııalma konıis- ı olduklarını gösterir vesi-
yonu tarafından talıur ka- kalarını muayyen sa:ıtt:.ın 
r:.ırgfı h bina::n iı;inde yapı- ünce ve kapalı zarfla olan 
J:ıc:ıktır. ekRiltmelt>r için <le teminat · 

:3 - ı~tekli!Prin Günı nı:ıklımlariylt' Bele<liye 
riik ?\lüt.Hirliigii ,· rızw~~inc 'eya Tic:ıret oda~ında ka
muvakkat tı:ıniuatlarıııı 1 yıtlı olJuklarıua dair ve. 

11 Açık eksilt 

saiki. ,.e teklif mcktuPI 
m havi kap3lı zarfları 
siltme saatlarından bit 
at ev \'eline ka<lur kOıJI 
yon baı;ıkanlığına uı:ı~ 
mukabilinde tevdi e~ 
olmaları ve eksiltme Si', 
larıuda da komisyond' 
lunwaları ilan olunur· 

25-SO 4 ~ 


