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Pazartesi 
Sayısı 100 Paradır. 

Mü~~ô Ş<~rif 
Kral Zoğo ve Abdülfettah 

Yahya Paşayı kabul 
buyurdular 

Yaiov.ı 18 [Husu. i] 1 Yalova 18 (Hususi) 
ivlısır H·, ·1· •• N C h · · · \1'1 ' r c ı y c a 1 u 111. ur re ı s ı nı ı z ı 

Zt r ı Ab i ü ı f t L h Y· h ı~ s r i ·ı .. -
V<-i p l .. 1 ı , · ı~ınet o •U 
~ ·Ş• )lıguıısa-ıd- k" 
at 11 R. . uıı '-"S ı Arnavut ,40 ta ıv .. ı~etı 
Cü 1 l I - ,· - 1 luk Kt·a lı Zoöo ile 

ı 1ur .. oş <unr e, . l"'t 

R ·1 ~·cu.. h ı·, t l( r ıl ı ç J ·r:-·ddi i , n ur ~ıne 

lı ö ü tnr:..fırui~Hl hu~u ... i o l. ra l· k ,ı 
k·, bu l hu vurul ııuş hul hu u uşl r 
1: ruı .ın 

11=91 ©l t©l V/ o lfi'l 

Anavatana iltihakı 

Kararın 21 Haziran Çarşamba günü 
irnza ve ilan edileceği bHdirili yor 

Paris - Hav:ı s hakkında Tüı k i ve 
A.j1nsı hildi ı ivor: 1 ile F ra nsa aras1nd~ 
h~l"ü rkiyenin ·P,u·is 1 t<4karrür t den ş ·
p Uyük elçisi d ü ı kil nı üz·ıkere edil 

ra nsız 1--Lı ı ici "' N ı • • 

Zırı Bonnevi ztv.-.n t 
d ,, ol 

n1iştır. 

Kuruluş ~·ılı ı A~ustos 927 

Misır • 
arı iye Nazırı 

Abdülfettah Yahya Paş'a ·- Ankarada 

Majeste Kral f aruk yakında Tü[kiyeye gslece~ 
Ankara 19 (Hususi) -

M enı !ek eı iııı izi rPı:tııwn zi
ya r<>t l•den ~[ı sı r Harici

ye N. zm Abbiilfettah 

Yahya Paşa bu sabah 
::-;a·tt 8,30 da Anka.raya 
gt-1 ııı i :;.ı i r. 

.\l ııhıerem misafirimiz 
l:0:t •"'yorıd:ı, Hariciye Ve 
k:il eti ıınıunıt kiıtihi Nu
ııı:ııı :\(ı ·nr.nıcncioğlu, An 
kara V:.li--i. ~led~i Ku
rııaııılanı, H:ıri<'ire "ekii
lt:ti protokol ._Pfi. Eınııi 
yet Direktüril ,.e uinler
ce halk tarafından k:ı.r

şıl:ınmıştır. 
.\iısır Kralı Majeste Faruk ve Kraliçe Feride 

med Abdülhr.lek Bey, Ha-

riciye Nezareti memurla· 
rından HUseyn Aziz Bey 

rr:;ıni ııi iia ederc>k, B:\n· refakat etmektedir. 

lran, Afğan, Irak el
çileri de karşılayanlar :ıra
sında idiler. 

Bir Kıta asker seh\m 

yi ziya ret enıesi 

mukarrer bulundu· 

ğundan Ankarada 

~lısır Hariciye nado Türk ve ~h~ır marş 1 

larm1 çaldı .. Misafirler Ankara Pa-
. . zıril e vn pılacak te-

Ek:wlfms Abdülfettah lmm ımsafır edilmişlerdir. ..1 

· 
1
• n1asla r esnasında 

y, J y~ Paş:ıy:ı, Dr,·let 
Hukuk işlt·ri bey' eti Rı•isi. An k?ra 1 O [ H ususi]1 hu iş: n <le söylen-
\·e Hariciye Nez;iıeti hu- ~1ısır kra it ı\1a jeste ' ınesi i ht ima ileri ile-
kıık ıniişa viri i\lıclnllıanıit ' l · · · F 1 b rı' 

1
· le 

1
•1• - - ı k 

1, • • ı> n . . v )t rıt cı .ıru 'un u suru n1e -
ut'llP\'J :ış;ı, :lfJCIY<' ntl· . 

. zareti unıu uıi kfuibi ~leh- yaz içinde Türkiye- tedir. 
e erek kendisile Haber verildiğint> 

Uzun n1üddet oö üs- göre anl< şn1a 21 Ha r----

tııüştür. Bu ~örüş. zinında imz ·ı ediie Romany·a Hariciy' e DanzlJ}de 
Ankara 18 Radvo: 

"' i11~de Hatay ınes'e~ cek ve ~ıyni günde 

es•ııin son s:.fhası ı ilan olunacaktır. . Nazlrr Gaf enko· 
Saa~a~a~ paklı ve Mısır ~ükômeti- _ 

Aln1an propağanda 
Nazırı dün Danziğ
de bir Nutuk söy
leıniştir. 

l\Ankanl 19 [HususiJ kadar olduğu ~oy-
ardeş ~lısır naz1r lenn1ekte ve iki 1 

Ve 

Yunan Kraiı tarafından kabul 
edildi Lort Halilak~ 

A. rnenıurlarının ıneınlekt't arasında 

1 !\nk~n ya y~ ptık · fl) Ü 1~seba tın t ;1 kvi. 
c,rı zı . ' ·l 

Ankara 18 R -l<l yo: Haziranda Başve- An.k."r.a l~ ~adyo: 
ı Ro·nany:ı H u·icı ye kil ve lü Bnziranc;a lngılız Hancıy~ Na-

N ı zı r ı Hı . G ·ıfen- lütfen 1\1ajeste krai; zırı Lort Hahfaks h .. ı yaretın, ll' ısır ve~ine \'clrdı111 ede-
b~tqtnt' tİnin ~ .d' ~eği de. ila ve edıl
,. paktına gırıne· 111~kt~dir. 
'l'lleseltiile de all- 1 

k Y · \ · · d f k b ı 1 Lol'ş"ı vda n Lond .. o ·" ı • ·""" t.t na a n ta ni ı n da n a u · · 
avr ıl H c:-t ktır. \ d· ı · t" rava hareket et-e ı n1ış ır. : . 

Gafenko 16 ve ıe ~·~t•r· . 
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Bulğar Basını : 

ANKARA 
(x) 

YaaaD ı (T. Konjaluarof) 
ftalNI itap. Kopoykla 

BüyUk Türk lnkılitp· b•ı t~nlıa. unutulmuş ve 

ŞEHiR Ve 
İLÇE 

HABE.~LERl 

a 

1 1 f aydah Bilgiler 11 
Armut 

Tansiyonun biri•• 
el ııacı lmlt 

Nihayet Armut
ta kıyn1etli nesne-

, ler ar;:lsına girdi. 
çıaı Atatürk öleli aylar geri kasabacığında lstan-

geçti. 1'...,akat <lihıya dön- bulun muhteşem sarayla- Fec"ı ha,.. dı' senı' n failleri Al bert von Hr-
mesine denun ediyor. rından ve bütün yaban-
Bir <;ok kim:ıcler Biiyük cıl:ıruau ııerret eden bil- lasz adında bir dok-
l'etrodan ~onr:ı Husyanın yük Lir irıkıl:ipçı, rubun- Laik oldukları cezayı tor gerek yaşları" 
teneffüs edemez bir hale da tutuşan nıııazz:ım ve nın ileri oluşundnrl 
gch•Cl'ğ°İrıİ s:ını~·orlarc1ı . muk:H.ldCS ilıtir:ıslariJ<~ bu- görd Ü ler 
Ho~ \'e hPyhud~ iluıith·r!. rada yaşaını~tı. Çünkü : dolayı. gerek her 
inkılaplar muazzam ol- Mus:afa Kf.mal aııcak bu- d 1 b. d 1 1 d hangi bir sebepte 11 \,,;O yelşların a ve ır ers o ma ı ır· 
ıiuktan ,.p tııınl~uın me~ - ra<la. lıu geri 'e fokat • k I dolayı yüksek tan ... 
netleri toprnğın <leriıılik- 1 nauıu:;lıı irısanl:ır: bu asır- H ~ılil ndında birdi· ! Adnleti pe usa · I ) sıyon u hasta arını 
leriııe da_,~aııılıktaıı !!mıra. lanlaıılH'ri hür .'·u::.anıı~ l · · sıı1 a t ı bir zamanda ve tam · · encıvı para. ' a- Arı1ıut ı'le teda,,ı·,,e 
iukılftıF·ı. dava~ında uıu- kimsı·l e r aıasmd.ı \':.ıta. ' l k t 11' tt' .... .. d ·· I · o ara ece ı e ı-
\'!lffak olıııu~ tlrrn.·ktir. mn lıür h:n·asını tenef- maan ~un ~z .eyı.n 

1

. ren Cunıhurivet Ad- başlanııştır. Armut 
ı nun e:;erini yıllar <lt>gil, fii. edebilıyordu... evinde pek ftcı hır 

1
. . . h- .. l on o·ü n n1üddetle 

nsırlar bilt· silip götiire· 
1 

Bundan yirıııi yıl e\·. ı k' ld "ld" .. d ı ves1 o ı ur met e se- d. '?l k d. ('' .. 
ıuez. Binaı•n:.ıleylı ..:\nk~l , '·l lııı kasal:ıanın :ıdı, y:ıl şe ·ı e o urup e· 1 l;nıl" rız . ye ırı nıe te ır. ,uıı 
rauııı yal\'.in kayalıklarına 1 ııtl cog-rali hilgi ::: i iyi 0 .• lnili inıha kasdile ~ c• ,. de bir buçuk kilo 
hakkedilen hıı büyük ,·e : lanlarca uıaltlındu. Hal· · cesedi oda ya göm- ile iki kilo arasın-
~aı.ıh isim el>L·ıliy•n kala lıuki Klemanio ile \"il- müş ve elbisesini Yarınkı' da yemeğe müsaa ... 
c:ak ve payılnr ol11(':.ı1'tır. ıon'daıı ~onr:ı bu gibile-

kapıya atarak di- de vardır. 
11· pPk tc tesadiil' edile. 

ıılrnra.. Bundan bir 1 · 1· k t ' l l mrnlf'ktulir. Tam o ,..ıra- enet ı sure ı e e -
ıuUddct C\'vel Tnrkiyenin lıml:ı Pnris t•i\•arımlaki 1 de ettiği üç bt ş ku-

l>ii) ilk t_>\'}fülı hur:ısuıı ken· l b;J~ fiyı'lf'nle barı~ konl'e- ruşu alan fa t 1 ler c. ı 
cli"iue bir meke ~·:ıpınışu. 1 ranslun toplarımı~ lıu}u. 1 
Rund::ın ~O • ene rv\·el. nuyorclıı. Kltıuıanso. t;ok ~lüddei U nnııninıiz 1 

yaııi ıuı~ yılınıu :anılı ı nt>şeliy<li. Hava. güzeldi. Aşır Aksu yun gece
ve sisli bir. sunb:ıh:ır gü- Ortalık neş·e içindeydi . · H gündüzlü n1esa-
nUnde kalbı acılarla dolu O Bırada Klemansova bir •. l d k 
olan ''(' bir askerin duy- telgraf uzattılar. Bu tel- ıs1 e nıe Y ana çı a-
duğu lıiitiln inkisarı ba- grafta IJoyunduru«a. baş 1 rılmıştı. 
)'alleria ı~tmıpl:ırla kıv- eğmiyen Kemal Paşa adın- • 
nın:rn Mustafa Kemal da bil' Tilrk Gen~ralının 1 Ağarceza n1ahke
J'»~a lıurnyn ~f:'lrni~. yır. tr .• kil!if yapmak üzere ! mesine sevkedileo 
tıcı bir k:ıpl:ııı g-ibi iltiı·a J Angoraya kaçtığı bildiri· j c. · JJ b · , u · bi 
t'tti~i bu yerclf· blitiin l liyordu . Bu eski kaplan 1 ıaJ er_ 1 r a ~ l!J J 
milletinin enPrjisini tem- ka;-l:ı.rım l;attı. Yilzilnü ; kısa suren bır za-
silı· uaşl:upı:tı. Bur!lsı. buruşturdu. \anından bi- n1an zarfında ınuh-
uzuk , ı•ski, uarap bir As- ! ran bile ayırmadığı ınil- 1 telif ınüddetlerle 
ya kasal>acıgı idi. Tarihi şa viri 'I'ardio'ya ümitsiz ..., ,. 
Ankara kalesinin etekle- nazarlar atfederek: agır hapsen1ahkum 
riu" tırmanan k.üçük ev- edilmişlerdir. 
leri güneş ~·tirmiyen, pi~ - An~ora 't Ah aziz 
Yt talıtakurularil~ dolu dostum, ben lıöylc ufak Adliyen1izin buse

ri ha rdü~ti, işledık · 
l\!ri suçların n1ey
dana çıkmayacağı 
ka oa :ı tını besleyen 
nıücrinı ruhlulara 

yerlf~rıli. Ve, Anadolununl tefek şeyleri lıatırlıyamı
yacak kadar ihtiyarıoı. 

lX UospoLliıı K ııju
lıarof. ı•:-ki hir askeı ılir . 
lhtivat zabitic:lil'. l'rofeı:ıör 
Çan.kof t3r:ıft:ırlarından
dır. Jlalcrı Sofr:ı nır.b'usu 1 

olarak i=;ıılıranyatl:ıkı mu- 1 
lı:ılPft·t grupııııa ıuenf'U!J· 

tur. lHi\ ilk 'ı• Elıl'df :-\ı•-. . 
fin irtilınllt•riııdı• aynı :-;ii-

tnnl:ırda ı~ok güzel bir 
yazı.ı t;ıkını .. tı. Bu razı
~mm &ııı t•iiııılPSİ olan. 
~ Ka<:.a alırıın lıt·u sı·ııi ·~,. 

~yne·~ Tıirkçt.· olar:ık ) ~. 

Rica ederim, haritaya ha· 
kın şu Angora nereue 
bulunuyor? .. dedi 

- Sonu Yarın-

Kandaş! 
lkdisaden düşkün milletler ölüme mahkilIIldür. 

Bunun yal'aciıcısı da kaçakçılıktır. 

1\ açağa verceğin akçe bir ~an tim dalıt olsa 

Postalar Bu armutlar sa-

~O/u/939 Salı 
yesin<le tansiyon he
men düşüyor, böb
rekler faaliyete ge

Yarın gelecek çiyor ve bir çok faY" 
Tren postası yok- dalar temin edili
tur. Saat 11 de Nu- 1 

saybin, 13 te Cizre, 
yormuş ... 

İdil, ı\;lidyat, Ger- Kırkını geçn1İt 
cüs, Savur, 15 te olan adamların her 
Diyarbakır, Anka- 1 ay olnladığı taktir
r~, İstanbul ve A- de, her iki, yahut 
nadolu postaları gc· üç ayda bir mu ... 
lecek , saat 18 de hakkak arn1ut kü, 
Ekispres Trt"n pos- rü yapn1aları İcab 
taları gi<lecektir. cdeı·miş .. 

Ticaret Odaiarı 
Kongresi 

Ankcırnda toplc-ı- hayvan borsalar• 

naca·k· "~icar~t kon- ı esaslı şekilde ıslah 
gresı ıçın hazırlık- 1 edilecektir. 
lara devanı edil -

1 nıektedi r. Ticel ret oda la rınırı 
ı 1\nkarada ihda'sı Jlı; 

uloıı~tır . · dauılayu da.ml&ya 1:ül olur :>eni yutar. 

I 

Hazırlanan ':e kon- şünülen ticaret od~' 
gre ruznan1esıoe alı- l<lrı umunı nıüdür' 
nacak olan proje- lüo·üne r~ ptı da ih .. 
lere göre Ticaret 1 tiı~nl dahilindedir· 

1 
odaları, zahire Ye 
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[I 1 SAGLIK I 1 

T uf eylat ile insanın müca~ulesi 
t insaniyeti tehdit ed~n 
1
.n korkunç ve en tehlike· 

(

1 ba8talıklardan biri anofel 
ınatarva · · · ·) • • < !H\'rı sıneğı V<tSI 
lasıvıe · 
·ıı • Sır~vet t>derı sıtma 
ı er ı· . . 

I< ır. Hır çok havalide 
8ıcak . ' 
k ıktimlerde olduvu 
:tdar ,.. k e ik . • MI SiCa • \ 'C mutedil 
.. 

111n'enl11 d('. bu tehlikeli 
turevrı ~ · ·' ı \: ı ııı ıııe\ eu<lh·eti 
~evct· · h ~ aııa ı;ıkarıluııştır. ve 
ter tarafta, ıııuhtdif \' a~ı-
alaı Ja .. k .. 

ı., • ıııum ·un olıluğu 
"-adar · · ıııtı:;ıarlarına mllııi 
Olnı•tk .. 

' ıçın çalı~ıluıaktaJır. 

lngi!iz lıiudistanının 

d
"t!nubu şarki ıııüııtehasın
a k!i· ıu olan seylaıı aılasın 

da kezalı'k · · · 

bir şey olmadı~ını anlat
malıdıı; çünkü anoft>lin 
dur~ı,n sularda yumurta
ı-mı bırakması t.&dt•tidir; 
istr lıu sul~tr<la !ardan . 
büyür 'c yt>tişir. Hundan 
ba., ka, ın ·nıleket halkınııı, 

balık yetiştirmek usulünü 
bilmesi ve tıu u:ıpta teşki

hlta mali!. olma:;ı J:hıuıdır; 
zira bir <;Ok b:ılıkların 

tercihan :ivri f;inck lan·
lariyle l>e..lcııdiklcri marn[ 
bir hqkikatrır. Kezalik, 
durgun suların en iyi bir 
tarzda cPreyanını tt~mine 

ve çok gölge vert'n ağaç
ler ycıi;-tirilmcsine nezaret 
etmek muktazidir. 

• &ıtma sıvrı sı-

~eklerine tesadüf ellilir ki, Hu tedbirlerden başka 
uraua oulara "anopheles seylan adagı nufusuna 

cnr · ' ıcıfacies" denir . Bir 1 Cemiyeti Akvam Sırma 
Çok ilimler, bu anofPlte komh;yonu tarafından te~-
llıuzaffera~e bir mücade- bit edilen şerait dahliudc 
lede bulunmak için, IAıım kinin kullaııınaj:!'ı öğrP.tmek 
kf'len wileesir ça~ıtaları surt:tiyle maksada va
keşf etnıtığ"e gayr ... t edi- sıl olurıa<·ağını üıııiit edi· 
YorJar. Bu maksatla. mem- yor: o sur~tlcki. ~ıtına 
leket dabiliı.de ga.v~t ma- uıe\'siıni esnasında pre' U'l-

rıır olan Doktor. Gun:ı- tif olarak giiıı<le •10U 
t•ekre, seylaıı köyler-inde m lligraııı ve hnf'tıı! ı~ırı 
ltbik cdilınğc ııaııızet bir lJizat ted:n·bi iı;in de. 
Proiram teıtiı> etuıiı;;rir. 5-7 gün zarfıııda 1- ı ,:l 

S gır:ım kiuiu ııluıııı~t::!l ica-
. . arf edilecek faaliyeti ~eııer. 
ıvı tak .· k · 1 • ı:;ıuı etme · g;,ı vesıy- I 

Türtiye Ra~yo~ifüzyon Postaları 
Türkiye radyosu Ankara radyosu 

Uzan Oalta : 

Kısa Dalj'a: 

lü48 m. 183 KcR. / }20 Kvv. 

lH. i :ı ın. ı?; l 9fı Kc.s. / 20 K vv. 
31,70 m B4ô3 KcM. / :!O Kvv. 

Bu gün~tü proğram 
19-6-939 P uarteal 

12,30 l'roğ"ram 
12,35 Türk müziği-Pi. 
ı;l,00 lleınleket saat aya. 

n, ajana ve meteoroloji 
haberleri. 

13, 15-14 }lüıik (Karışık 
proğram - Pi . ) 

19,00 Pro~ram 

19,05 Müzik ( 'ir ! oliat 
- Pi.) 

19, 15 Türk müziği (Fa
sıl hty' eti ~ 

20,00 Aılemıı--ket saat a
yarı, ajaıı::- ve uıettoroloji 

1 hatwrltri. 

20, 15 Ne~' , li plaklar R. 

20,20 Tüı ı.. mUzi~i 

· 21,00 Konuşma (Dokto· 
run saatıJ 

21, 15 Müıik Ferhunde 
Erkin tarafından Brabms 
dan piano parçalan 

21,35 Musik Melodiler 
- PI 

21,45 Konuşma 

2e,oo Müzik (Koçuk or
kestra- şef: Kecik Aşkın) 

23,00 i on ajane haber. 
leri, Ziraat, Esham tahvi· 
lit, kambiyo- nukut bor-

sası (fiya) 
:.!3,20 Mütik (CJtzbaııt -

PJ.) 

23,55-24 Yarınki Po
ro,.ı,ram . 

~~ adayı UJuhtelif ~ıntı-, . KP~di~i tar<ıfından 
lara ayırwağı teklif e<li- tntıp edilmış olaıı program'! 

Yor. Duçar ula~ağı oıü"'kü ve sıtma komisyonu tar- --------------
l:tt ~ ' \'ed' . hakkında bayalat afındııı da gösterilen ki-

1 

1 
1 

1 

Sayı 1~50 

günlük 
• 

PiYASA--

_Buğday 2 50 
Arpa •) 40 ... -- --

_ün ~Bir ~uval!l580 
Darı 2 

- --
ı--

1 50 
Nohut 6 1 - -- -.Mercimek 3 

~- - --Pirin<: 25 
-~------ --Sade Ya"' 90 --- -- ,... -_Terey~ı _ 
Zeytin yaj!ı 70 Yün ____ --

40 --Deri 40 --
Badem 1 20 --
Badem içi -95 --
Ceviz --
Ce"iz içi -- --
Mahlep --
Mazi 19 
Kesme Şeker 3ö -Toz şeker 31 --
Kahve 118 --Sabun 42 -
Çay 350 --------h.uru üziiw 20 
Pekmez 15 ---- I• 

Ral 1 50 

Çocuk 
Çocuk Esirgeme 

Kurumu Genel mcr .. 
kezi tarafından Çl-

karılmakta o 1 an 
(Çocuk) adlı dergi
nin (136) Sayısı çık
nııştır. r l' ~ıne Sapmıyuak ano- nin tedavisi aay~sinde 

~~~~:~=~:~::(:~:; ı:;.:;:;.s!:~=~Et::: IG~:~~o:> .. v~;~'.~:~~r . .J 1 

lenın.esi ve yalnız bu meSP.· takip ettiı(i gayeye vara- ı 

Yurt yavrularının 
sağlık, sosyal Kül
türel durumlarının :k ıle işgal edecek \Jir cağını ümit ediyor. 

ç adauı toplanması lbıın 
--------------------geldiği noktaları üzeri

ne naıarı dikkatı celb ... di· 
Yor .\, , . 
d

. · ~./111 zauıauda te ı.ıt 
e ıvo k" · • r · ı , uıukanoerı hır 
aurttc tecdidi icabeden bu 
llıesai· · · ... un ıutaı; cvliyeceZTi 
ıııa arf ı>ek mübiı~Hlir. ,., 

t Bununla lıeınlıer Dok-
or guuas~kere bu af eti 

ortau· k ke .an ·aldırurnk için 

1 ndı tarafından ıl'österi-
eu 0 

1 ınetouun nıuvaffaldvct· 
e (let, , . .. ... .•. . e, 'u cdecc0·ını ıd 
dıa a· o e ıyor. Şahsan o fikir 

l ıt Te~risat 
Muall imleri 1 

~ . . 1 
i lk te<lrısa t n1u .ı l- / 

lıınlcrinin uınu ı ni 

n1uvnzeneye alın· 

nıa la rı esas itibari ~ 
le karaı ·hi Ş!lHŞ ve 
bunu teınin ~decl'k de d" . 

cab·ı ır kı, erlıabı vukuf, n1<u.kli i ı ll kan la r ~· -
1 köy halkına kuvu. 

ÇUk • • ı .. b 
in· kur ve su yolları kaz- ı raştır11n1aga ,.ş-

la a . nevinden toprak l anıuıştır· 
ll:ltlıyatı kadar fena biç l 

Telefonda 
Duyduğu sese aşık olub 
evlenen nıüddeiumumi 
VV l"St. 1,u<lit's'tlc vvindvvard ada lnrı 

nl ü•.!<lt-i u '1 . Un!::::i , T def onda sesini işitti
ği bır kıza vuruln1uş, n1üşter~k dostları
nın dt'laletile onunla tnnışmış ve ilk gö
rüşte de evlenn1ek istemiş, üçüncü gö
rüşte nişı n vüzügünü taknuş, geçenlerde 
11 ü 1:ellef bi,: düf..Ün v~ 14 gün sÜrf»n bir 
h, ıl ~ yı S t Y"h. ıtt ydpar<ik, yeni eşi ile 
birlikte Lon<lnulan v~~zif~si lwşına dön· 
n1üştür. 

inkişatina hizmet 
ı eden hu kiymctli 
: dergiyi çocuklara 
ı çocuklu ana veba-

balara tevsi ye ede-. 
rız . 

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

senin şefkatinle sinesin 
de barındıran Çocuk E
sirgeme kurumudur . . 

Yılda ı lira , ·er Ço
cuk Esirgeme kurumu .. 

1l11& Uy eoı, 

' 
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MAROIN'DE • 

ULUS S~SI 
Umami Ne,riyat •e Yazı ~eri 

Direktörü 
Teltraf Adrul 

Mardinde "Ulus Sesi,, 
M. Siret Bavar 

Baaddıtı yer: (ULUSSEsl) Basımeyl 

Mardin 
llevki satınalma 
komisyonundan 

l - .;\for<.linde a. keri 
hastanesi için 26/Hazirs n 

l\1ardin 
M~vki s:ıtnıalnıa 
komisyonundan 

. 
1 - )iardinde ~cıdziııci 

Mardin 
Mevki satınalnıa 
komi~:t onundan 

1 - ManliııJc askeri 

YURTDA. Ş! 

•CJrk Hava 
·rumuna 
rdım Et 

~ 939 Pazartesi günii s;ı:ıt 
gekizde ba.,hınak ',~birer 
saat fa. ıl::ı ile cfe,·em et
mek ~·ırtilc yirmibeş toıı 
un. uört ton ~ı(!ır ' ey:ı 
geçi eri, altı ton kıı~"Jıı 
eti, yedi toıı ı;:üt, ve :ı itı 
ton yoğurt :ıçık eksiltrııe 
usulile :ılnnıe.ıktır. 

2 - Uııun muvakkat te
minatı 175 sıÇ!ır etinin 66 
ıe~i etinin 78 koyunetinin 
135 siltiin 48 ve yoğur
dun da 41 Ji radır. 

H<l. Tb. için ~8/Huziran/ 
93D Çarşamba giiııfi saat 
oııda Mardindc ml)"ki ı;:a. 

tıırnlıııa konıh;yonu ta:-a
fırıcları ikı yüz scbPn ton 
ekıııt·klik un vr ayni biı lik 
için :ıyııi g·iiııde ~:ıat o::ı 
bircie y<•trııiş iki ton ~ı:ı-ır I 
veya g-ı~\i eti k ·ı ı··ılı z:ırf 

usulile alınacııktıı. ı 

2 - Unun ruuv:ıklrnt te
ıııinatı lıiu dokuz yiiz kiı k 
heş ş_ı~ır eıirıirı lıiıı yiiz 
eeben 51-'kiz geçi etinin 
de Liıı dört yüz ou liradır. 

hastaııe İ\İıı ~7 /Hazinııı/ 
D39 Salı gün ii s:ı:ıt Sı:>kjz 
de haşl:ı ınak ve lıirPr fa. 
ı:ıl:ı ilf! 1..lt·vnm etıııPk şa r. 

ti le yiizı•lli ton Odıın, 
yirmiheş toıı ı·kuıek pişir
rr111~i, lıir btı\·uk torı ~ı.ıde 
y:ığı, Leş ı on arpa dört 
ton :saın:ın <.lort ton kuru 
ot :ıçık <·k!'iltnıc usuliıe 
alıaacuktır. 

2 - Odıırııın nıııv:ıkkat 
terııirı:ıtı (Yüzku k Lir) l"'k 
mek pişir m•·ı·;iııiıı (oıılıt-ş) 

uyardım en bü
Y ~- ir yurd bor-

sadey:ı~ınırı ~~·t·trııiş l'(•kiz) c udu r 
3 - 2490 Sayılı kanun 

isteklerine f!ifre tıt1ipleı in 
birinci mad<lt.:do yuzılı 
gün ve ~autlar daıı e~~·ari 
birer ~nat t::,•, · eı e' r;ıkı 
mUsbite 'e teminat mC'k
tupl:ımın komi8yona gön
dermiş bulurıuıaları şarttır. 

3 - :?490 Sayılı kanun 
istf'lıı:lerim~ ~iirP tali tılnin 
uirirıci nı;ıddede vazıh CT(İn 

arpaıırn (on uç; sam:ırıın / • 

(iiç) ve kuru otun da (on --------------------
yedi) Jiradır. 

w I"! 

ve saa tl::ı r<ian "sğa rı bir . 
Mardin 

Mevki satınalma 
komisyonundan 

Mardin 
Mevki sahnalma 
komisyonundan 

4 - Arzu edenlerin şart 
nameleri görıııek \'e oku
mak iizere C. Ilcl. K. lı!!ı 
mevki satınalnrn. komis 

sa:ıt C\'V<-'l cvraki mifsbite 
\'C ;temirı:ıt rnoktı.ıphmnı . 
komiı:.:ynna ;;örıderıııiş l>u 
lunmal:uı şarttır. 

3 - 2490 S;ıvılı k:ınua 
ü~ttklı rinf-! ~öre. taliplerin 
birinci maddrdH \':ızılı CTÜfl 

• ' h 

v.e saatlardan asğ;ııi birer 
Buat evvel e"·rıtkı ın!islıite 
v~ temin;ı t ıııek tıı pi arını 

1· .\tardinde sekizinci 
Hd.Tb.İçin :l/'Pernmuz 
939 pazart• si günü saat 

1 · - Mardirıde ı-ekiziııci 
ff d. Th. için :?8/Haıiratı/!J 
:.m c;arşauıba glinii saat 

vonuna bizzat veva resmi w • 

vekiUeriııin nı!ıracaaıl:.ırı 
iJan olunur. 

15-17 J9 21 

4 - Arzu cdm;ıl<1rin ~art
n:ı meleri görm,.k ve oku. 
mak üzere <:. Ild. K. lığ'ı 
uıe' ki satın:ılu:a konıisyo 
uuna hizzat \'t:ıya resmi 
vekilleriniıı müraceıatları 
fü1n olunur. 

koıııigyona g·iinderuıi~ bu
lunmaları ş:ırttır. 

onda i\Iardinde mevki 
satınalma komisyonu t 
araf ında.n yüz kırk döl't 

4 - Arzu edt"'ıılı·rin şart- ton arpa ve ayrıi 2ün-
namPleri görmek ve oku de saat on birde yüz 
ınak (izere C. IId. 1ığ"ı yirmı ton saman, ayni 
ınt-·\·ki satıu.ılma koıııisyo glinde saat ou dörle k· 
nuna bizzat vt!ya resmi ırk sekiz ton kuru ot 

15 17-lD-2 l veldllericıiıı mürncaathlrı ve ı-;aat onbeşte iki yüz 
ı ilan olunur. k 

------~---ı se ·s_en ton ekmek pışir-
l5 17· ıo 21 mesı açık eksiltme U:,U-

a o n.A' o" "-' . lile alınacaktır. o ~ gretı m I 2-A.rpanıa .. mu vak-

i M d · G .. .. k M h f T J kat teqllnatı (Uçyüz elli ar Jll lllffifll U a aza abur ! bır) samanın lAltmış 
ı\l::ıarif \T eka le ti- ~ ı .. ı .i · k . . ; ~.ekız) ~~cu otun (yliz d-

nin haftalık oJarak ! S~dna1ma omısyon.undan o_ksan S~kiz;- ~!~mek pi 1 
çıka rn1ıı ğ·J dcv~1 n1 

ettiC'ri <İlk ()<rretiın) 
ö ö 

gazet~sinin (8) r·cü 
nüsh<ısı da ~lat'>a-
amıza geJıniştir. 

şınnesının (yüz elli sek- , 
Cinsi .Miktarı Talınıirıi İlk terııiıfat İhale giinü iı) liradır. 

fi:ı tı 
Kilo Lira -

Koyun eti 8000 2400 

· 'i 1 3 -24!30 sayıfi kanun i
~ .!· ·------- sLeıqeı·lı1e.göre talipler-

26/G/Di:J!) l':ızartt·si in ~irinci aıadd.ede yazı. 
giiııü saat 10 da lı gün ve saatlarda~ as180, 

1 A - 8000 kilo Koyun eti ~6/6/939 Pazartesi gHnü 

1\luc.dlinllcrle ta- l saat ı_o da M:ırdiııde g·imrük ınuhafaıa talıurıı karc.ır· 

1 b 1 . . . . c gab lıınns ıııda satırı dınac-ıktır. 

gal'i bil'er saat evvel ev- j 
rakı müsbite ve te-ıııioat 
mektuplarını komisyona 
godeı-uıış oulunınatarı 
şarttır. 

e ... erırnız ıçın ıcıy-

dalı yazılcırla M~..;- B-:- lsteklilerşartnamPyi her glln tuhur satın alma 

ı . 1 1 koını:-ıyouun<Ia gi~rel>ilirler. enınış o an )U gü 4 -Aı·zıı edenlerin 
şartnanıeıeri görmek ve 

on dörtte ınardinde mevki 
satınalma komisyonu tara· 
fıııdan on bin sekiz Yiiz 
kilo ~at.leyağı \'C aynıw gil
nde aynı konıi:'yon tarafın
dan ayni birlik için Ba:ıt 
on uı'şt" beş yiit. toıı odun 
kap~lı zarf usulile alına
caktır. 

2 - Sadt yağının mu
,·akkat teminatı yedi yifz 
yetmi~, odunun da dört 
yüz yetmiş liradır. 

:-3 - 2490 Sa~1ılı kanun 
isteklerine .. göre taliplerin 
birinci mudd<'de vazıh' ırün • o 
YC sa:ulardan as~a:ı Lir 
saat evvel e,•rak1r ıuiisl>itc 
\ 'C teıııiııaı. nıtktuplarının 
koıııi:-;yona göntlı:rıuiş bu
lunrı•:ıları- ~artur. • .. 

4 - Arw edenlerin. şart.
nameleri görmek.ve oku
wak ilzere C. Hd. konm
taıılığı mevki sa.tına!ma 
kowi::syoauna bizzat veya 
re:\nıi vck illerinin m üra
caatları ilAn olunur. 

16.19.21.22 zel gazeteyi oku. ' 
\'Ucu la nn1ıza hara- i 
retJe t~H·siye ede- 1 
rız. 

C - İ:-ltekliler Koyun etiain teminat akçası olan (180) 
Lirayi Mardin gürn~ük vezne.sine veyahut baı;kaya ya
tırıp vezne maklıuzıla birlikte ~artrnmwnin 4, ncü ırıaJ 
desinde y:ııılı vesikaları da getirwderi ilan olunur. 

okumak üzere C.Hd.ko
mutanlığ·ı mevki satm
alına komisyonuua biz
zat veya resmi vekiller-

i inin muracaa tları Han 
olunun ur. 

Yurddaş! 

ıs 19-21-!?8 

1 

~ 
9/13/19/ii Kaçatcıh~Japma 


