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Sayı~ı 2.5 Kuru~tur ---· Günü geçmiş Nushalar 10 K. 

Resmi illnların santimi 25, husust 
illnlarm kelimesi ( 4) kuruştur. 

Kuruluş yılı ı Agostos 927 

PI 
fif Cumhurreisi inOnü Ankarada 
A

loji T"asarruf ve milli iktisat 
Milli Şef, istasyonda teza

hüratla karşılandı f in -Rus ~ar~i 
caz Yazan: A. N. Ônüt 

Mil11 kurtuluşu, Ebedi 
cu Şef Atatürk gibi bir dahi 

llar askerin idaresi altmda 

Ka-

at 
Es 

\'0 

ve 

5 

le 
t
, t: 

Ştrefli Ye kahraman or
dusile temin eden Türk 
lllilleti için iktisadi kal
kınma ile milli varlıA-mı 
tak"iye Ptmek, inkilAp 
''azif elerinin Laşında ge 
len ikinci bir kurtuluş ha
teketi olacaktı. 

lzmirdP. toplan:ın ik· 
tisat kongresinden dönüş· 
te Atatürk, Eskişehirde 
irat buyurdukları tariht 
ll\ltuklarında bu gayeye 
Şu veciz cümlelerle iş~ret 
etmişlerdi : (Askeri za. 
ferler, bir milletin kurtu· 
ıu,unda ne derece mües
sir olursa olsun bu za
f erlP.r içtimai ve ikti::;adi 
hamleler Te ilerleme lt- rle 
tamamlanmazsa neticeden 
her zaman şüphe edilebi
lir.) Bu realist görüşü ta
lıakkuk ettirmek çetin 
bir mücadele ile kabil 
Olacaktı. 

inkılabın büyük baş· 
''ekili milli Şefimiz, 929 
~ılında birinci yerli malı 
Ve ta arruf haftasıuı açar· 
ken şu emri tekrarlamıştı: 
( Her Türk müstahsili mil
li istihsah çoğaltmak, mil· 
li ınabsullarımııın kalite
ıslni yükseltmek ve kıy· 
lrıetıendirmek vazifesini 
§uurlu bir milliyetcilik 
duy~usile yapacak ve 
ondan sonra Türk müs· 
tebJiki bu millt mah~uı. 
leri yine ~uurlu bir mil
liyet~ili~ ıevkile ön safta 
bir istihlAk maddesi ola. 
l'ak görmeğe ahşacaktır. 
...... Tasarruf karak

lerimiı ou olmalıdır : mil
lt lı!tihsah çoğaltmak ve 
kıymetlendirmek , millt 
lllabsul ıistihlftk etmek, 
llıilli i tibsal için bir ser
ılıaye unsuru ol~r!ı ta-

sarrufta bulunmak.) 
l~te, onuncu yerli malı 

ve tasarruf baftaemı açan 
sayın bcışvekilimiz • Refik 
Saydam milli Şdimizin 
on sene evvel •('rilen 
isabetli emirlerinin müs
bet neticelerini t>traflı tet
kik ve izahlara dayanan 
son nutuklarında tebarüz 
ettirnıektedir. Nutuk, ta
s;ırruf ve milli iktisadı
mızm umumi hatları hak
kında. her Türk yüreğini 
emniyetle, iıışirahJa kar
bartacak rakamlara müs
tenit izahlar verdigi için 
üzerinde fazla dun.ca(rıın. 

Bu kısa giriştt'n ımnra 

tasarrufun milli iktis;ıtla 
olan yakın :ılakalarını ve 
bir milletin sermaye te
rakümünde ve ilnleıne 
hareketlerinde ta~aı ruf un 
ne dereceye kadar faal 
rol oynadıp;ını araştıralım. 

Tasarruf, luğat manasile 
(Hiıiktirıne, artırma) dır. 

iktisat ilmine nazaran ta
sarrufsa şu şekilde tarif 
edilir : ( ı~tibsal edilen 
kıymetler in bir kısmını 

~·ine kıyuıt-t yaratmak üz
re istihl!k etmiyerek art
tırmadır.) bu izaha göre 
tasarruf aktif bir rol al 
maktadır. Ancak bu ta
sarrufun da içtimaı niza
mı koruyan hukuki ve 
ahlaki e~aslara uyğ'un ola 
rak yapılmas1 JAıımdır. 

. Yoksa, fertltırin emniyet 
ve itimadını kıracak şe· 
kilde bir nevi (kıymet 

spekülA~yonu) diyebile
ceğimiz oyunlarla faali· 
yete gPçeıı ( tasarruf te· 
ra!c.üınlerinin) faidesinden 
ziyade zararı dokunaca. 
ğını kabul etmek zaruri 
dir. Bu nevi taearrufların 
garbın ~ermayedar millet
leri arasında zaman za. 
- Sonu 2 inci sayfedo -

Ankara 18 ( A. A. ) -
Fin tebli~i: Kareli ber11'
hinde Ruslardan müt ·~ı d. 
dit defal:ır Petalin nehri 
üzerinde taarruza geç
mi~lerdir. Bu taarruzlar 
püskürtülmüştür. 

15, 16 K~nunuevvf>lde 
Rusların 30 zırhlı ve tankı 
tahrip edilaJiştir. Lauoga 
gölünün şinıalında da ta
arruzlar yapılmış ve püs 
kürtülmüştür. Üç diişınan 
taburu imha edilmiştir. 

La<loga gölü üzt>riııôe 

lıir bataryamıı üç dü\'mı..n 
tankını tahrip etmiştir. 

Ha,·a kuvvetleri de çok 
faaliyet göstermi~tir. 

ls~en~erun~a 
· Tertip ·e~ ilen seri ~onferans 

Cumhurreisi İsmet İnönü 

Ankara 18 ( A. A.) -

İskenderun Halkevinin ter

tip ettilti seri konferansına 
dün Ilalkevi salonunda 
başlanmış, Hatayın ırkı, 
durumu hakkında ilk kon-

Ankaru 18 ( A. A.) -
Rebicumhur t~ıuet !nönii· 
yü hamil hususi trt>n dün 
gPce saat 23 te Sıvastan 
Ankarava müteveccihen 
hareketw etmiştir. 

Ankara. 19 ( A. A.) -
R ... iı'icumhur Ismet İnönü 
dün saat 15 te Ankaraya 
avdet buyu rnıuşlardı r . 

Milli Ş•'f, vilayet hu
dudunda, Başv~kil Rdik 
Saydam ' 'e Vali tarafın. 
dan, garda da Büyük 
Millet Meclisi R~isi Ah 
dulb)iJik Renda, Mar~şal 

ft'vzi Çakmak, Vtkiller, 
Mebıısl..ır, Genelkurmay, 
)!illi ~lüdafaa "ekal "ti \' t' 
<liğn ,·ekAlt>tler eıkaııı 

tarafır.ıdan karşılanmışl:ır

dır. 

i Kal;ıh:ılk bir halk küt
lesi ~1 illi Şı"}firıi sayğı te
ıahürlni it• alkışlamı._lar-

dır. 

ferans verilmiştir. 
Konfrransta, ''ali, mül

ki ' 'e askeri erkan, ka
labalık bir halk kütlesi 
hazır bulunmuştur. 

Ulus Sesinin 
Zelzele f elaketze~e1e rine İkinci Yar~ım listesi 

Ura ltarq - ----5 Makinest Tt!dık İpeksümer 
2 Şaför Salih Öı yardımcı 

7 Yekftn 

Dikili FelD.ketzedeleri 939 Tarih ve 664 num:ı-

için gazetemizde açtıp:ı 

rrıız yardım listesine te· 

lwı ruat devam etmekte· 
dir. 

İlk partı olarak top· 
ladıj!ımıı 94 75 kr~. Mardin 
Zıraat Bankasının 9/12/ 

rası ile Ankara Kıııl:ı y 
Umumi Merkeıiııf' gönde
rilmiştir. 

lkin;:;ı partı bu giJn. 
elen itibar'"'n b~şlamıştır. 

Kurban Bavramı v~kla· . . 
- Sonu 2 io.ci aayfede -



Sayfa 2 Sayı! 1409 

Tasa~r~f VP mili 1 Vali Yeki im:z 
ıktısa t . 

. manya i e Uruguvay ara- Radyo 
1 s ~ nd hadise mi çıkacak? '-.-9.-ız-.9-a9-.--.-h___... 

_ ı inci sıı)·r"""" _ Bay lzz İ A~ın Ankara 18 ( A. A. ) -
Alman cep kra \'ezöı ü G raf 
Fon Spee kendisini Mon
tevideo limanında hatır 

ması Urnguvayda tePsı-:ür 
uyandır·mıitır. Çtiııkii ge
minin enkazı gidüp gelt-n 
vapurların seyrü eef Prirıe 
engel teşkil edf'Cf"kı ir. 

vnör A l marıyadan gelen 12,30 Proğram Ve m1111· 
lıir ... nıirln kendini batır- leket saat ayarı 

ınan belirin inki~afl "rı 

( 19. nci) af'rı n bPlli lıaşlı 

mümeyyiz vasıfüırırıdarı 

-olmuştur. Scruıaye tera 
küuılerinin rlaha ziyade 
(Lihera\) \' t' [Endhi<liia 
list) e:m:--lardaıı ku-.,tr 

alarak bir (sermaye dik

tatörlüğü) kurnıasına kar

şı t.Pdl•İ r almak modt>rrı 

Türk devhıti için milli 
bir vazife idi Dev\ı_;tçilifd 

faaliyt-·t ı iıı ha~ iki ı;azıuıı 

olar:ık kabul eut:-n Cum
huı iyet lwlk p~rtiı'i hü 

k fuıwı ini nıillt sPruı:ı :'e 
haı t·ketlerini tam lıir uya

nıklık ic;inde takip etmiş 

' ' t' tPı azift>nin ifasında 

çok haS!·US da,· rannı .ş ı . 

Bugün millt bankala 
rınııza vatandaşların s::ır 

sılmaz bir emniyetli-' ,.,. 

muntazam yatırdıklıtt ı 

[Tasarruf kıyınetlerirıiıı] 

milli istihsahmız üzerin

d .. ki müsbet tesirlerini 
gilrnıP} teyiz. Bundan ma
d:ı ııwnı leketin toprak al 
.tı tser' etlerinin işletilme · 
sinde ve ıınai te~islerin 

nırydana g•·t i rı lmf>8İnrle 
oynadığı rol d~ı giit örıüıı 
de tutulurs~ı [ T;ı ... :ı rı ufuıı] 
milli istib~al yı · ı ııı llf ik 
tiıaJımııın iı ı1,i ~;.fıı11ıaki 

hayırlı tesirleri ı.röriilür. 

Her Türktiıı, günlük 
ihtiyaçlarının oıakO.l lıacl

dini geçmeınt-k suretile 
yapacağı nıasrafhrdan 

hariç olar ak : ı rttırnhilt> 

ceği [ "ı~ 111 ıiı•ıi J yirn· 
(kıymer] yaıcıtınak mak
sadile millt bir bankanın 

muayyen şartlar dahilin 
de e!.llrirıe vermesi, Türk 
milli kalkı_nmuına yapa
ca~ yanııoı itibarile çuk 
eheııııııiyP-tli bir mevki 
tutacağından şüphe etme
diğiuıiz 11ıımdır. 

A. N. Ônüt 

Umum Neşriyat ve yazı 
işleri Müdürü 

Siret Bayar 

Mardin 
Uluı-ı .... esi Ma.thaasmda 

baaılmıitıt! 

Bir rııüdlh· tten lıeti 

Ş ı hıiıııiz V;ıli Vt·ki\liğini 

y • pnıakıfı b ı ılunaıı Sayın 

Jandarma Komutanımız 

H:ıy lzz<'t Akının ŞPhri

n i·1.. Y:ıl i Vı• ki l liğ'ine ta
.v •ı Bay KurlrPtiıı 

Atiaıı .ı • aıı O'l-' lecenoi za-

nı ı ştır. 12,35 Ajans ve meteo· 
roloji haberleri 

12,50 Türk müzi~i 

n ,... 

uı:ııı :ı ı... ııl: ır Vih\yrt işle 

rini i ar• ıl(· dt·,·anı 1-'de 
c• f!i · , ..,lı ı ıııırıiy..,1)1· haber 
'1lınıııı~tı r. 

ı:a:· h1.et Akına nıu 

vrı tfa k iyc..·tler uileriz. 

f elaketzedefere Yardım 
listesi 

-- 1 ııci sayfadan mabat-
Uruguva hükimeti, kra- şiyor. Bu b:ıyırlı gün-

vPzörP, istenmiş olan mlih- !erde felakPte uğrayan 
ı~ri vermiş olduğu kana- yurtdaşlarmızın ıstırap ve 
Htnıd:ırlır. iniltilerini dindirmek için 

Alm~rnya ıle Uruguvay elinizden geldiği kadar 
arn.-ın<la bu yüzden bir yardımda bulununuz. Hu 
haoise çıkacağı kanaatı sizin için hem diııi ve 
ızhar edilmektedir. Kra- hem de milli bir borçtur. 

Mar~in gümrü~ muhafaza ta~uru Satmalma komisyon ~aşkanhğm~an 

cı ... ı 
~ı~ır eti 
Keçi ( çepiç ) eti 

Miktarı 
Kilo 
j!J600 
33600 

Muhammen 
he deli 
Lira 
7224 
890i 

Mavakkat 
teminatı 

Lira Kuraı 

667 80 
19/1!/939 dan itilıaren bir 
ay zarfında pazarlıkla ik
mal edilecektir. 

1 - 13/ 12/9.'m (':ıış~mba günü yapıhın (K()yurı, ~ığır 'e Kec;i - Çepic;) rt Pkl'ilt
m,..~indt> koyuıı , tiı .. t< klinı fdılen fiat gümı tik 1.-ı nıuh:ıfa1a genel koıııuf:irılığınc~ 
ğali gfüiıltlügiındt• ı ı ı..uyuıı eti ihalt dt-n çık&ırıl;.n.k 2490 t-liyllı ı..anunun 40. ncı mad. 
desine te' f!kan bir ay zarfında ikmal edilnwk üzre Sığır veya kf'çi (çPpic;) eti 
pazarlığa bırakılmıştır. 

2 - Hu iki cinR ettf'n en ucuz fiat teklif Pıii!t · ni tercih olunac~rrınıl:ın nııı,· akkat 
teminat azamisi üzerinden bf>ftap edilmi,tir. 

3 - Şartnamesini görmek istPyenler bergii rı ... ;. ıın:: Jnıa koıı i:-yv11ur • ii ıııbi l iı ı~ r. 
4 -- Eksiltme Mardin gümrük muhafaza t .,.hııııı :-;1 111 <.!n.a konıİl:i)oııu t:tı;dı dar ı 

talıur karargah binası içinde yapılacaktır. 
5 - ı~tf'klilerin teminatlarını Mardin giiııııük rı ü<liııliigü muhau~be '' f2llf'ı-İnt> 

';Hırclıldarına dair makbuzlarilc: lıf'lt•tliyt· 'ı · y:ı ıic;ın t odasına kayıtlı olduklarım 
gö:-:1 Prir vesaikle 19/12/9:19 günündPıı ititı<ın·ıı bir ay zaıfında hergün komi~yonu

oıına ıııür:-ıcaatları ilAn olunur. 

1~130,14,00 Müzik Hafif 
Müzik - Pi 

18,00 Proğram 
18,05 Memleket saat ay 

rı, ajans ve meteoroloji b.-
berleri 

18,2ö Müzik 
plak 

18,55 Konu~ma Aile Zi· 
raatı 

19, 10 Türk müziği:· Ki• 
sık proğ'ram 

19,50 Konuşma Çocu~ 
terbiyesi 

20,05 Türk müzigi: K• 
rışık proğram 

21,00 Konser takdi 
Halil Bedii Yönetk~n 

21, 15 Müzik Rodyo O 
kef'trası-Şef: Dr. E. Pr 
etorius 

2!,00 Memleket S a a 
A y a r ı A j a n s babe 
ini, ziraat, esham, tabf 
lat, kambiyo, nukut bor 
Si fiyat 

:?2,20 Serbest saat 
22,30 Müzik Operetler 
22,55 Müzik (cazbant) 
23,25,23, 30 Yarın 

.,,roğ'ram. Ve kapanış 
hanca Saat 13,00 ~ 

18,45 de 
Arnpca: Saat 13,15 ... 

19,45 de 
Frnnsızca: 

''P 20, 15 de 

Mardin Seyyar Jandarma Tabur 

Alınacsk •r· 
zakın miktarı 

KtJo G°7 

()5000 
150000 

ISO ıo 
l vlJO 
4 100 
5000 
2500 

150000 
50000 
LOOOO 
1200 

100000 
500 

1200 
2000 

Tahmla kly-
mf!tl 
Lira K.r. -
6825 
GOOO 
850 
75 

280 
325 
625 

1500 
3250 
2000 
540 

1000 
S7o 
240 

1960 

1 - Mardiude bulunan 
8 Seyyar jand~rma ta
burunun 939 - 940 Mali 

senesi A~ustos gayesine 
ihriyar.ı olan yukarıda ya

zılı 15 kalem erzakın 15 

Komutanlığından 
Ma•akkat te-

lha1e tarihi 
Elulltmeala 

mlaat ,.1111 Enakm cı..ı 
[tra kr. Tarih 

611 88 29-12-939 
450 ,. 

" " 63 75 30-12-93{) 
5 63 it " " 21 

" " 
,, 

24 38 • • " 46 88 !-1-940 
112 50 

" " 
,, 

243 75 it • • 150 
" " it 

40 M s - 1 - 9,0 
75 it it it 

28 ıs 
" " • 18 
" " • 147 • it • 

gün müddetle ekeiltmeye 
konmuştur. 

2 - Eksiltme tabur ko
mutarılı~ı binasında ya
pılacaktır. 

3 - Kapalı ekailtweler 

GUn Saat Dl( --
Kapalı 

Ekmeklik has Un 
Cuma 10 Pitirme dahil 

" 
12 Kapalı Arpa 

Cumarhııi 11 Açık Kura Fu11l7a 

" 
10 30 Mtırcimek çekilmit 
11 • 

" 
Bulgur 

11 " • Nohut 
lalı 10 

,, 

10 • Piria9 
it 30 

" 
Saman 

" 11 lturu Ot • 
• 12 Sığır iti 

Çal'f&mba " 10 Sabun " • 11 " Me9e Od•nu 

" 11 30 Zeytin Yatı 
" • 11 Kuru Uıcım 
" • 16 Sade Yatı 
" 

için ihaleden bir saat ev. 
veJ teminat ve teklif rıırk
tupları komıiyona ve~il
melidir. 

' lir. 

4 - Şartname1er tabur 
komaiyonund• okuuabi-

& - Taliplerin ihale 1 
nünde teminat makbııf 
ları ile müracaatları il-' 
olunur. 

14-19 23 28 


