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StYJlUl<dlüye v~ Mnsuır 
hlUıkOıme'ltD~ırü <dle:: 

Saadabad paktına ·giriyoriar . 

Mısır Hariciye 1 

Hazın ' 
Anknra 1·1 Radyo: 

~1ı::;ır H:ıdciye Xa
~lrt .Alı d üıfett.; h 

Yalı:. u p:ış~t mt·ın . 
. ı. • 
ıc..-f'tinıizi r•~soıı' ıı 

ziyar<· t t'tını>k Ü7.rP 

Perşembe günü K a 

hireden harrket ede

cek \'! ayın on ıe . 

kizinde Ankarada \ 
hıı 1 ıımı ca.k tır. 

Aiıvfı~ Mi!l~f 
UUJUI\ llUilU 

Maclisin~e 
An k <l r a U (Husu

! si) - B. l\1. ~leci isi 

. ' 

Kro ı lbnusımurl Kral Faruk 

Hoyter ajansı Londra ' Ja Suudı htıküuır.ti ili 
dan bildiriyor: )fr··ır hukfimetiuiu ~ 937 

TürkıyP. ile .Mısır: Irak: ı t:ırilıinde Tahr4 nda imıa
lran. Hicaz "e Yt·mPu lanrm, ohm ~aarlah:ıt pak-
hilkünıetleri :ıraswda ce- tına iltihakı iı;iıı 'l'iirkiye, 
reyan etmekte olan mü- lran, 1rak~ S?udi YP Mı-
z:ı.kert>lt•r nıu,·a!fakiyt>tle sır hlikfımfltleri :nasında 

sona ermiş YC lıu hükft- <liplomatii~ ıııü4_~1kereler 
metler. Türkin·nin riya. cr.rPy:ın etmektedir. 
seti altında bir ant~rnt 

Ankara 14 Radvo: diın edilen nuıiveti bu gün Rafc::-t Cnnı
Roınanva Harici .. ve rnüşarünile, h tara· tezin başkanlığında 
Nazırı Bav (ia f e~- fuıda n veırı~?'re alı- topla nn11ş, Ba renı 
ı 1 "' ko \ "' t 

0 mesel~si . ctraf'ında 

vticuda getirmişlerdir. ı ~lüzakeıelerin yakında 
Bu antantın vücuda neticelencrt'ği tahmin edil

gelmesinde han t.ıükum . 1 mf'kteclir. Saauabad pak
ti amil olmwştur. tı. akid de"letlerin mü

tekabilen hudutlarının nıa
sunıiy eı tiııi "~ nkid de,·. 
lt tlerden birine karşı ha
- Sunu ~~ üncü sayfede-

\o )U gün saat ll · nu muş ur. Londra - lyi ınaıu. 

otuzda Ya )ovada Ye111ek 3 saa t ka- hararetıli lllÜza ke- matlı mahafi!Je teırıirı 
~\.eısıcuın .ur snıet uc . c 1111 1ır a- t• ~ D · · ·· h ı" .J.11· s·ınıı· ... 1 · h re. ler cere)', .... n et 11-., 1'ş-ı ~dildi~ine ı.röre Aralıb.tan-

Inönü tarafuıdan 1 v::ı ?çinde geçmiş tır. ,-----------------
kabul edilnıiş ve ka- ve nıüşarünileyh sa,.. ~l eclis, Hakinı Su- ' Al ' I " ~ ~ t 'J t 
bul esnasında Ha- at 4 te Yalovadan ~=~env~ ıdneerıe11c~rı~.

1

rırı·nl~ 'ı manya sıma' ııUuUuuna asıua 
ticiye vekili Şükrü Daçya vapurile Ati- '- '-· 
Saracoğlu da hazır neye hareket etnıiş· de tetkiklerde hu- yapıyormuş .. 
bu I un nı uşt ur. _t_i_r_. --------' u_n_m_u_ş.:..t..:.t.:..ı r~. ----

Bayan İnönü de 11 
kırk beşte Bav~n 
Gafenko\'U ve Ba

.Türkkuşu Filosu 
1 Ankara 14 - Pra
'ı va gazetesinin yaz

. , d1ğ1na göre Aln1a n-

lere n1a li k olan si· 
~ 

nıal hudutla rı üze-
rinde a~keri · tc. hşi .. 
dat yapmaktadır· lstanhul 14 (Hususi) -

Yan Sar<Jcocrlu\'U Bu sabah saat 8 zı ıu 
kabul etmişti; · 

Bav Gafenko ile 
~eisic.,ünıhura tak-

geçe Yeşilköyden kallrnn 
Türk. k11su filosu Bursava . ~ 

enmi~ ve 111uazzam teu-
büratla k~rtılauu11~tır. 

Bu te7.~tlıUrat ıo lıırı ı va, zengin n1aden
kişinin alk1şlurı arn:=ında l • 

öğleden sonra saat 16 ya ı----------ı----------
kadar deTaın etmiştir. kuş~ filosu bugün öğle. Diger Haberler 

Sık F-ık ~empati teıa den EW\'P.l saat 11 de 1ı f d 
bU.rl•rile k.a111ı.oau Türk. ~ire uçacaktu. İÇ Sa Y e e .. 
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Diyarbakır 
HALKEVİNDE 

Bir Çiçek Sergisi açıldı 
Diyarbakır 14 ( Başmu- 1 Hf'yet tarafından çiçek 

Tapu ve Kadastro 
Umum Mü~ürlüğü A~liye Ye~aletinu 

~ağlaniyor 
... ) H Ik 1 ı il · d 1 Ank'"', ra - l·rıpu 1 harririmi:zdeıı - a ·ev- 1 grup arı zerırı e yapı an e1 ~ 

}erimiz j~iude önemli ça- . tetkikat ueticı-ısinde Ndia ve kad:<ıstro unıunı 
hşmalarile -bü\·Uk bir yf:r 1 Başkfitibinin yagerıint> ai~ nıüdürlürTünün Ad-
alan Diyarbakır Halkevi 1 olan 145 sakt4ıyı havı ı .. ö . l ... 
nin dün bir f:ı:ıliyetine grup birinci, Bel~diye elek. liye vekalettne lag
daha şahid olduk. Her tirik tahsildarının 89 ~ak- lan ması hn k k tnda 
sene oldu~u g~bi bu_ se- !ılık g-rup ikinci, Tuhafi. bir . kaoun p ojesi 
ne de tertıp edıleıı çıı;f'k y~ci Yılmazın 55 saksıdan I t . p 
serıisi dün saat 17,30da ibaret olan grupta üçiin- htlzrr ann1ış ır. ·O 

eski Halkevi bina:;;ın<la cCİlüğii knzanrıııştır. j · bu gü ,, it' rdr· \1~c 

. . 
vazene• un1uınıye 

kanunu esbabı nıu
cibe nıazbötasındH 
bu idarenin Adliye 
vekaleti ne b · ğlH n 
nırısı te nenni t dil . 
nJ i şti. Bu suretle 
hükti .11et bü1ç .. en 
cüıııeninin hu te 

5 

Kadın köşesi: 

Sabun kırıkla
rından istifade 

Ev~ Sabun alıp ka· 
lıphı rı kt-serken dökülen 
kırıntıları bir araya geti· 
rnek bir farıile parçası· 

nın içinde biriktiriniz ,·e 
sıkıca bağlı:ıyıp sıcak su· 
yun içine atınız. Fanile· 
nin <lışından yoklayınız. 

ıabuıılar yumuşayınca Lır· 

zi çıkarıp soguk suya atı· 
nız. 

B:ıfrlı bezin içind~ ka· V 211i Mitbat Altıok: Bele- j ı ise veri 1 t:ce k tir. 
di"·e rei~i Nazım Önen Knzaııanl:ıra ııak<li mil- " 

.J Bü ı çe encu Ht·ni, •e bir ı;ok ınünevverl~rin kafor, di~erleriııe de birer 
ll.uzurile açılmıştır. takdirname 'P,rilı.:r,ektir. J 939 1 liH li yılı il u-

n1 ·nnisini yerine' O"l - Jip h:ıliııdı: ı-oğurlar, son: 
t . kt d · t:J 1 ra hn hangi Lir şeyı ıruıe t ır. 

Bölge Kupa Maçı 
Diyarbakır 14 (Başoıu- 1 galibi garnizon takımı Ay 

barririmfaden ) - Bölge sporu 1 . 2 yencıi. Binler
tarafıudan. Ay - Yıldız ta- ce seyirci önünde heye
kımlariJe garnizon fuü1ol caula neticelen<•n maç ga-
ekipleri arat;ıııda tanzim libi garni7.on takımına böl-
edilen kupa maçının ilçün- 1 ge haşkanı Sadrettin Hat
cU oyunu dün Ayspor ile tma tııtrafından kupa ve-... 
garaiı.on takımı arasında ıi ' di. 
b~yecaala neticelenen ıua~ 

OÔy~ırb©ıkuır©J©l 
Göçmen köy erine su 

getiriliyor 
Diyarbakır [Hususi 11 g·öçrnen n1<lhalJesine 
Göçn1en köyleriuiu ve bisrnil kaz~a nıer
susuzluğurıu dikkat kezine getirilnıesi 
nazarınn alan Bi- tekarrür· eden İç ıne 
rinci Urnunıi Mü- s_ularının telılilleri 
fettiş bu köylerdt"'ll ya pıln1ış v~ etütleri
özınen, KarabBş ve niu ikınal edilnıek 
Herbato . göçınen üzere bulunduğu 
köyler ile Bisnıil kn- ~ 111en1nuııİ)'etle ha
zasında ki Altıok • ber ahnnııştır. 

Şama oi~en T ayyarecilerimiz 
Şa n1dan bildiriliyor: 
Bevrutta açı lan ha va istcısYonunun ... -

töreninde bulunnJUŞ olan Türk t;.1vvare-
cileri Şan1:l gelıniş \'e burada bi~" gün 
kaldıktan sonra Beyruta dönn1üşlerdir. 

Tavvarecilerin ne zaıncın Ank<ın•YH 
... " " 

dönecekler İ bt>lli değildir. Ankara i 'e 
Bevrut a r:isında kuru lacn k olan ha va 
vofuııun ınüzaken si y~· pıldığı söylen ... 
JftC~tedir. . _ ..... ,, .. , ~ 

Yalovanın Borsaya Dağlanması 
A.ıkara - Y. ıfo 

va kaz •sının Burs!\ 
vilayetine b:1ğlRn
ması hakkınd;, kı kn-

••U" p ı oj ~i ~ltcıis 
1 UZ•ı illlt'Sİl\e alın 

nıışt1r. 

Arazi Tevzii 
Yeni kararname vekiller 

hey'etinin tasdikine 
iktiran etti 

Ankara - Arazi ' sitte ödenmek üzr~ 
tevzi t ·ıliın<ttn.1111e- nıuht~ç çiftçilere 
sinin ba zı ın~dJe- <lağıtılacaktar. 
lerinde d~ğ:ş klik 

Tevzi işlerile uğ

) ıkauw.k üzere kalıplı sa· 

hun gibi kullanınız. 

Ayakkap!arın 
derisini yumu

şatmak 

Uzun zanıan gi· 
yilıuiyerek k~l<lıı ıl
ınış ayakkaplar, sı· 
Cttktan sertlt'ştikle
ri zc.ıman yunıuşHt-

. ınak için t-vvt"la, bit 
süngeri ıhk suya 
batırarak ayc.tkkap· 
iClrın üz rini ıslat
nıalı ve ~onra da 
hintyağı ile parlat· 
malı. ya pılıncısı ha kk111da 

veni bir kararname raşnıak üzere bü- ı----------
hazırhındı. Vekiller tün k:ızalarda tapu 
hevetinin tasdikine ve ın~ıliye nıt>nıur
iktiran eden bu ka- larınd~,n birer zat
rarnanıeye göre, 
ş~hir ve kasabala
rın Bcledive hudut-

~ 

ları haricinde ka . 
lan l<isınJlarındaki 
hazineye ve evkafa 
aid bilun1uı11 tcp
raklarla çiftlikler 
bedeli virmi senede 

" 
ve vi rın i ınü 'a vi tn k 

"' 

Kandaş! 

la vilavet ziraat nıü 
düı Ü ve kaza zira· 
at n1en1urlanndan 
ve tevzi edılt'~ek 

toprakların bulun
duğu kövün ihtiva r 
hey'etJt'r .. inden n;ü . 
rekkep tt:vzi ko 
n1isyonla rı tt şkıl 
edilecektir. 

İkdisaden düşkün milletler ölüme mabkümdür· 
Bunun yaradıcı:;ı da kaçakçılıktır . 

Yarınki 
Postalar 

16/6/1939 Cuma 

Yarın s.lbah, sa
at 9 da ekispre~ tren 
postası gelecek, 10 
da Sct\•ur, ı\lidvat, 

. " 
Gercüş, IJil, Cizre; 
11 de Nu". ıyhin, Di
~'aı h: ıkı , Aııkarc~, 
İst ınhul Vt' • .\ııLıdo. 
lu po;;trtla n gıde-

cektir. 
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B~u alemde her ŞPyin ni~ 
bı bir tarzda tı>laki edil . 
ınesi l!'lzım geldigini teslim 
etrnekle lwr~ber ııi bivet 
~anununun leh veya al~b 
~tı<le hir vaziyet almakt.m 
ıçtinap etmtk pek do&ru 
bir hareket ohıbilir. 1_,a 
han Çeşit afetler \'f? mÜS· 

ib .. tlere maruz k:.ılarnışrır. 
Fakat bizh~r bunların ar
asın:ı. uir fark koyuyoruz. 

Ezcilmle bili,·orıız ki 
büyük yangınla~. bora
lar, fırtınalar, hrırnkt>ti :u 
·ll:ır kabilind .. n flfatı ta· 
lıiiye ile en korkuııç şa 
rtlar dahilinde zuhura (J'e 

~ 

leıı salgın lıastalıklar, sari I 
illetlerden tevallüd eden 
felakptJer, soııra, ınesPlfı, \ 
tahakküııı ve fütuhat se I 
vdaı;ına, kün·i arz üzerin
de yaş1yan ınilleılerin ih 
tıraslarına 'C bir birlflrinP 
karşı beslendikleri rekabPt 

lere atfe<lilıne8i lazım ge. 
len mtısihetler ki. h:ı rp 
beliyesinF- tPkabtil eden 
flfetlnuir, lıiitün bunlr.r 
başka başka ŞPylerdir. 

günlük 
r- PİYASA -

Tür~iye Radyodifüzyon Postaları Buğday _2150 
Arpa 2 40 

Un (Bir çuval) 580 -ediliyor mu, mutlak bir 
surette bu miktar kurban
ın te~kil l'ttiP,-i yekun n e
dir ? kücıık bir ~ehir ya. 
hut oıı küçük kasaba ha
lkı. 

Türkiye radyosu Ankara radyosu 1 Darı 2 50 

ln ·İliı sıhhiye memur 
hırı hiç fütur getirınerlen 

sıtmava. karsı mücadele . . 
}Prine cie,·aın ediyorlar "e 
C<>ıııiyeti :ık \':lm Sıtma k 
ümi. yoıııııııın taq.;jy,.~i rn 
uri iuct· hinini m:ılary:ıya 
kuı._ı bir siıah gibi kullaııı-
) orlar. ~··rı k yerli ahaliyi 
geı ek ~e lıt>yPti idare. nw 
ınurlarıııı lwr gün, kendile
rine rıııı:ı.n·pıı 400 nıilli
grnııı kin ııi ·tldırnıal: su 
retiylc> mııh.ıf ızıı Ptlıyoıhır 
,.e heı lıafc.ı, bu J..o.ruy<'u 

Uzan Oalta: -
Kısa Oalğa: 

1648 m. 183 Kes./ 120 KYv. 

19,74 m. 15195 Kes./ :m K,·v. 
31.70 m. 94ô3 Kes./ :?O Kvv. 

Bu günkü proğram 
15 • 6 • 939 Per4embe 

1 :?,i30 Pro~raııı. 

12.35 Türk uıüzi~i 

ıs.no ~renılPkf't saat aya-
n, :ıjnıı::. ,.c ıueteoroloji ha· 
heı leri. 

t:l,15 . .14 Müzik (karışık 
proğrarıı - Pl.) 

19,00 Proğl'am. 

19,0ü :Milzik (Kal.>erc pl.) 

1Ç1115 Türk müziği ( Fasıl 
bfyeti) 

20.00 Memleket ~aat aya. 
rı. ;ıj.ıns ,.e meteoroloji ba
bı•rll'ri. 

20, 15 N°Pşeli plaklar · n. 
20,2(1 Tiirk müziği 

21,00 Konuşma ( ziraat 
sa atı) 

:?1, 15 Müzik (neşeli plak
lar) 

21.30 ~Jilzikli konuşma 

(Cenıt Alcmıduh tarafından 

opera 'c tekamülü (son) 
plaklarla miı:aller. 

!2,00 Miiıik \ kilçük or
kestra - şef Necip Aşkın) 

23,00 Son ~ıjaııs haber
ıeri, zir:ıat. esham tabviHlt 
kaınbivo . nukut borsası 

(fiyat) 

23,20 Müzik (eaz.bant pl.) 

2:1,55 - 24 Yarınki prO· 
ğram 

tcdlıirln s;ı vesiııde nıü- 1 
keuı!ııt·l ııeticı·ler elde cd. 
iyorlar. tiıtıııa ıııusapların

m teıhl\ j,.,ı içiıı~e, ayni k
ouıbyoıı , 5-7 güıı zarfın. 

da her gün l - 1 , 3 gram 
kinin alıuağı ta,siyt' t'liİ 
yor. Şiıııuılıı.. mevzuubahis 
ohuı • peı. çok fedakarlık 
lara arzı ılıtiy:ıç etmekle 
bı:reber tedrici hir sur..,t.te 
fakat kat'iyelle oıuzaffrri. 
)'t'tC sevkü io<tl ecieıı Şİti- j 
J.,ıJi bır nılic.ıddcılir. tfü s 
tUll UU fedahftdıh.lur. ucr 

• M ı 

1 

lı. 
le 

1 

il 

-

Nohut 6 --· 
Mercimek 3--

Pirinç 'J .. --::> - --6ade Yag 90 
-ı Tere yag;--

Zeytin ya~~' _ ~ --
Yün ~ 

Deri -
40 -- --

Badem 20 1--~-

lfadenı i<;i 95 - --
Cedı. --

_Ced:z. içi -.Mahlep - --Mazi 19 ---
Ke~ıııe :$eker 35 ı= Toz şeker 31 ı~ Kab ve 118 - --
~ahun 42 -lav 350 _...;t _. _____ -
t uru üzüm 20 il 
'-· 

Pekmez -, ~~ ı kal 

Çocuk 
Çocuk Esirgeme 

l{urumu Genel n1er-
kezi tarafından Çl-

karılmakta o 1 an Hasılı keJftm, bu Met· 
lerin nev'i ve \üs' atı ne 
olursa olsun, milyoııl ırca 
insaıılarırı hPl!l' ina sl'lı ·p 
olnıuşlanhr, Ha ı p beliyı·s 
ini ortadan kaldırmak in 
saniyet için na~ıl nıukad· 1 

des bir vazif o ise salgın ha.· 1 

8talıklar af~tin de baddı 

1 r:1Şrııaktc:.1n lıiç bir zaman 

§ye ve Mısır 
Umetleri ı 

(Çocuk) adlı dergi
nin (136) Sayısı çık
nustır. 

asgari~inc indirmek aynı 

derecede mühim bir v:ıııf -
ectir. Pek az sene \ar ki, 
Seylen ad11f:1 oıüthi~. fel
aketengiz bir sıtma s:ılgı
nının duçarı tahrilıi olıııu· 
Ştu. Yedi ay z:ırfıııda o 
tehlikeli sıtma sivri sıne 
ğinin nPşrettijti dt·bşeıli 
sıtma nöbetlerinden ölen
lPrin mıktan 80.000 den 
aşa~ı değildi. Evet, 80.000 
kişi terki hayat etti ,.e 
nıu ap olanların adedi y
arını milyona baliğ oldu. 

Yukarıda tıi--bivPttrn 
hah<>Ptııııı lııg-1111, Hıııdıs
taııı giui ııııfo::ıu ö1:U ıııi
lyoua \'<.ti an bir ıııPııılı·kt't 
halkı üstüııd•·n 80.000 ki· 
şiııin f e' t olm :.ısı nazarı 
dik.kata çarpmayabilir. F
l.ktt bir k~rrc taaavvqr 

yılmayan, ins:ıniyt·tin se 
Jamet 'e saadetini i~tihdaf 
ediyor. 

ı---ı 
Kudüs posta 

merkezinde 
2 l!omba patladı 

•• u 
Saadabad paktına 

'giriyorlar 

• 

Yurt yavrularının 
sağlık, sosyal [(ül
türel durumlarının 
inkişu fina hizn1ct 
eden bu kiynıctli 
dergiyi çocuklara 
çocuklu ana ve ha-

Kudüı;, A.A - Posra 
merkt>z biıroımnuıı mek· 
tup kutularına saklanmış 

olan iki bornl,a infilak 
etnıiş ve 5 kişiyi öldür
müştür. Bunlardan dördü 

- 1 inci sayfeden -

riçteıı bir tecavüz ' uk u 
buldığu tah.üirdt, arala

rında miişa,·erı·de hıılun

maıtı tc1.c.mınün ediyor. 

tenberi pakta iştir:lki ka
bul etmi~tir. Bugiln Kral 
lbııissuud da bC.iylc bir 
iştirake taraftardır. Ma-
10.mat Iı mahafile göre, l
nıa m Yahya da pakta iş
tirfık için nıüşkilat çıkar. 
mıyacaktır. 

, halara tevsiye ede-

yahudi poliı-i, hiıi lıir lıı· 1rnn vı·liabclırjm izdi-
giliz askeridir. Bir kaç HY ''acı, lrıgi iz \'l! lr:ık hil· 
evvı>I inşa <>clitıııiş olan Hı ıırıleriııiıı harPketi, l.Hı 
po:-ta hiırn!:'ırıın duntrı tr- rniiz ıkPrl'İt>rin h:ışlamn~ını 
ıııHıı iP ı·ıı ııııı\'ııır. • ı ·ol.. ~ııı ·~l.~-..111ııı·"-tır. Loııd -

l)ıg .. r citıutrı· :ı Uııyf:ı r rıııı-uııwıı, 1!'8(j r-t>ıı ı· 

11111 9iırı:ıliıı lı·ki kaiıı ~I~ı- ı-ıı duıılıt'ıİ, 'y,ıkııı Şark 
lıı·k ıı::ıu indı·ki yahı1tıi hü de\ leıleı inin ıııüşıerek bir 
yüniiıı bilfıhlı bir çrtenin harıci si5 aset organiı.us 
t<1aıruzuna u~rndıg-ı bil · yorıu için sebatla çalıı;-· 
dirilmektedir. mı~t1r. Mısır, bir Ulildd~t· 

• 

Hu suretle ltalyanm 
Yemende filalin·ti bt'rta-
1af ediluıi~ oi:ıc:..k. Ak· 
d1 ·ııizd.., vı• Butıriahmnde 

lliııtli:-t:ırıııı , c So"·yet 
1 

Rusyauın ıufüıtı·bl.lsına ka. 1 
dar bir ademi teca\ üz ve 1 

müşavere bloku kurul
ınu~ olacaktır. • 

. 
rız. 

Yıl~a ( 1 ) Lira 
Her güu binlerce yav
ruyu senin yardımın, 

senin şefüatinle sinesin 
de barındırao Çocuk E
sirgeme kurumudur. 

Yılda Iiı·u v~. Ço
cuk Esirgeme kurumu· 
na üye ol. 
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ULUS s ·Esl 
Um ... ı Neplyat •e Y aa ttleri 

Direktöril &.ki •-11 .. 91 ....... .._, OaJre 

T eltraf A*-1 
Mardinde '"Ulus Sesi,, 

Mardin 
nevki sataualıua 
komisyonundan 

1 - M:ırdindı") ~c:l:\izinci 

Hd. Tb. için lo/Haziran; 
939 t.,nr":ımlıa gUnG :-aat 
onda ~lardinılc ın "''' ki ~a

tınaJına komisyouu tarn
fıntlan iki yi.lz s~ksrn ton 
ekmeklik ırn ,.e :ıyni l.ıirlik 

iı;in :.ıyni günde ~:.ıat orı 
lıirde ~ ı~tmiş iki tun sığ·ır 

veya g-ec;i eti k:ıpnlı zarf 
u~ulilP alınacaktır . 

:"! - Unun ıı:ıtl\'!tkk:ıt te-
minatı lıin dokuz ~ iiı kirk 
beş sığır etinin hiu yüz 
sek~en sekiz ~eı;i Nirıin 

de bin dürt ~ ilz on lirariır. 

Mardin 
Mevki sat ınalma 
komls7onuadan 

l - :i\Iardinde a ... keri 
ha ~tanesi için 2G/ Uazir:ııı 
H39 Pazartesi gfiuii 8:ıat. 
~ckizdc l.Hı:;oluıııak Yı> birer 
. a<.ıt fasıla i!P de,· enı et
mek ~~rtile yirmilJtş ton 

un, dürt ton sığır ' '"YU 
ge<;i eti. ahı torı kuyıın 

eti~ yedi toıı ı-:ilr. Ye altı 
ton yuğ·urt uçık eksiltme 
usulile :.ı.lınacaktır. 

2 - UrJun mu\'akk~ıt tf'· 
ınirıatı 175 sı~ır c:tirıin G6 
ge~·i etinin 78 koyunPt inin 
135 :--iitiin 48 ve yoi"i'ur 

• I"' 

ılhrı da 41 liradır. 

Mardin 
~tevki satınalnıa 
ko.mtsyonandan 
1 - Mardindc askeri 

ha!-1otane i<;in 27 /Haziran/ 

1 !:)39 S.alı glirıü s:ıat ::>Pkiz 
<le başlamak ve lıirn fa. . 
~ıla ile d"'''aııı ctrıwk ~ar. 
tile yüı.t>lli ton oliıııı. 

yiroıibc·ş ton ~k mek pişir
nwE<İ. bir buçuk ton sade 
ya~ı, Leş ton arpa dört 
ton sam:ın dürt ton kuru 
ot açık eksiltme usulile 

' alınacaktır. 

3 - ~4$JO 8:ıyılı kftııun 

isteklerine ğihı! taliı lt·ı iıı 

birinci nıa<ldPde y.ızılı 7iin 
ve RaatJarc.!:111 ;ı..;~arı hir 
saat evYel ı·vraki ıuü~hite 

~3 - 24HO S:ıyıh ka.ııın 

i:-;teklminP gijrn t;ıliplerin 1 

2 -- Odunun mııvnkkat 
tenıiııatı (Yiizkır k lıiı ) ek 
rııPk pişiruıı· girıiıı (oııhı· ş ) 

sadeyağ' ı nın (yt'tuıiş ::ıekiz) 
aıp:ıııiıı (on iiç) ~anıaııııı 
(ii<;) v<~ kuru otun eh (on 
yedi) liradır. 

birinci maddedP y:ızılı 

g- iın vr ı-1aat la rdan t'"°'•ıri 
"e teminat nwktuplarıı ı lıirt•r . aat en Pi e' ;akı 
komisyona gündernıiş bu- ıııü:;lıitt- 'H teuıinat mek-
lunmaları şarttır. tuı.hırıııa komi yoııa gön-

1 
. derwiş bulunmaları şarttır. 

4 - Arzu eden erın şart-
nameleri görmf'k ve oku- [ 4 - A.rzu. edenlerin şart 
mak üzere ('. Hd. K. lığı 1 n;ımelerı ~örmek ve oku-

• : mevki satınalu:a kowh~yo- mak üzere C. Hcl. K. lı!!ı 
.Duna biıut veya re~mi mevki satımılrna. koınİS· 
\·ekillerinin würncıı.:ıtları yonuııa bizzat vr>ya resıui 

Cfütn olunur. vekillerinin müracaatları 
15 17· 19-21 i!Ao olunur. 

15-17 19 21 

~ - 2490 S;~yılı k:uııırı 

istt-klcrine göre taliplerin 
birinci ma<ld(•dt> Y•izılı gürı 
,·e saatlardan asö-.aıi birer ,... 
ıaat evvel enakı müsbite 
vP. temimıt mektuplarını 

korııisyona göndermi~ bu- · ı 
Juauıaları şa rttır. 

4 - Arzu edt-ı nJ .. rin ş:ı ıt- . 
lHIIJIPIPr İ gör ımık ve oku 
uıak üzeı e C. Hıl. lığ"ı 

mevki satınalma kouıit~yo. 
nuna bizzat v~va resmi . . 
vekillerinin milracaatları 
ilfm olunur. 

15 Ji. 19-21 

::::::::=::::•••••••••••••••••••••••••••••••r ., 
1 Ok Öğretim ~i y u r·İ·d·~·;ı···· ............... ·~~ 
~~. ~'laarif Vekaleti- i! 52 
inin haftnhk olarak !! KURDUGUMUZ PABRİ· 5! 
Alll<arnlağa devam i.!. KA_LAR VE YAPTIGIMIZ = .. ~:. 
-ctttiği <İlk ()ğretİff>) 
11bzetesinin (8) ncü .i! DEMİRYOLLAR :: 
nüshası da ~lat l>a- $! Hep ulusun biriktirme gUcU11e ı 

1 •• d • ı - nmıza 1[e nıiştir. •• aynnır. ! ' ........... .. - .. .. 
Muallimlerle ta- U Bu gücü arttırmak hep senin ~~ 

•• •• 
1 lerimiz için fay· j5! • elindedir :; 
~'-' lı vazı la rln sü:i .. :::c:::::::::::::• •• ••.•.•.• •• •·.·.· •• ••••••••••••••••••;; .. Ylf'l "' ................... . 

.,dftllOlİŞ olan hu gü- I 
11Ze.la gazeteyi oku- , y dd f 
·~ooular1111ıza hara-· ı ur aş, 
_;:~ ta,·siye ede- ' Kaçakcılık yapma! 
,uruu'l 

M. Siret Bayar 
Baaıldıtı yer: (ULUSS.t:.SI) Saaıme•i 

YURTDA~! 

Türk Hava 

Kur una 
Vardım Et 

•• Bu yar ımen U• 

yük biryurd bor-

cudur. 

Türk evının şe
refli ananesi kiler· 
dir. 

Kavanoz, kava
noz reçelleri. şişe 
şişe şurupları olfna-

yan bir e\•, Çocuk
suz bir vuva kadar 

"' 
tadsızdır. 

Bu güzel anane 
mizi yaşatalım. 

Yuvanın saadet ve varlığını doğuran, 
Aile düğürnünü kuvvetlendiren çocuktur 

Çocuğu sev. s~vilrnekten mahrun1 bikes 
yavrul:.rı dtı hatırla Yılda bir lira ver 
Çoctik Esirgenıe Kurumuna üye ol. 

• 


