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\temıeıtet mcnamne aid yazılara 
ııwfaıarımız a~ıkur 

Sayı 1223 
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Basılrn:ıyan y:ızııar ıreri 
veriimez. 
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r>erşembe 

Sayısı 100 Paradır. 

On ik inei yıl Kuruluş yılı ı Agustos 927 

Başvekilim izin 
beyanatı 

Büyük Millet Meclisi 

Yazan: Siret Bayar 

Pazartesi gününden itibare hergün topla 
narak bütçe müzakeresine başlayacak 

QX dokuz senf'dir. 
At~ıtiirk \C lnü-

ııüniin sulh yolund.ı yii 
riiyornz. Bu ı:;-ıklı yolda 
lwdefiıııiz lwşı'riyet i bU
yii k hir harp felfıketin

dl·n uzak bulunduracak 
~ulh nizaınnıın ve müşte 
rPk bir ı>ınııh·ı•tin kııru

lıışuna hizmet rtııwktir. 

Ankara .17 /18 Ha.dyo: 
s.üıiliııc çıkarnıasını te- Büyük ~lillH Meclisi 
ıııenııi vp arzu edi.\·ı>·.·ıl". b ·· ş G " u guıı emsettin iin-

Söıün kıssası re a~ı- aıtayın başkanlığında 
ğı şu el ur: toplanarak bir kaç ki

şinin ölüm cezalarının 

I >ürıyn hngiin biri, tm;dikine dair mazba
tı)prak istil:l.sı Ye küı'iik tayı kabul etmiştir. 
dt>\ letlC'ri ezmt•k, t.:ıkl:rı. Bundan sonra. ahide
nı çig-neııwk hcch·fini g-il- lerin ve tarihi mabctle-
dPn Lir i::ıili't ı·ephe~i , rin e. asit hir surette 

nıı d:ı' a ,·1.· iilJ,;ümiiz· dig-<·ri irı~:ınlığın urıııııni tanıil'i ic;iıı Vakıflar U. 
dı•, rnn lıadi~Plf'I' km::ı~ııı- bir harp hadir(·~iııdeıı uzak Müclrlüguııe sclalıiy<'l ve· 
da yolumuzun ~a~ııı:ı~ :rn bulıııınrnrnıı. lıiç Lir nıil 1 ren 1Ayiha müzakere 
i:;;tikauı••tini. Ba~' ı·kil He h·ıiıı i.:-tikltt1inı>. lıaklariıın, ed ı len~k kabul edil mi~ 
fik ~:ıvdaının 1\:ıınııt<t\' ikti::.::ıdi nıt•ııfaatleriılP do tir. 
daki lıl·r türlü ten ddüdü kııııulınam::ı .. ıııı istı·yeıı bir 19~\9 yılı bütçe mü-

. . 

lıcrtarnf P.dt>n son l.H'ya- ~ulh l'eplıe_,i kan;ısında- ~akercleri haşluyaca-
n:ıtı ı;ok gnz ... ı ta,·zib vt> · dır. ğırıdan Meclis Paza!'tc-
t:ı.viıı l'tıııistir. 'f . . si giinünden itibnrc her • erazıııın hangi tara- gün ~mat 14 te topla-

)1 ulıtrreın B:uwckil. • 
harici siva:iHteki aıw prcn· 
sipleriıııizirı lıedd '(' g-;ı

y '::\İrıi şu iki kl'liıııc ile 
ve hiitiin şiiıın:lile lıiiJ:ı. a 
Pt ıniı-;Jı rdir: ::--ullı \"l' ı·rımi-• 
~·et. .. 

~imdiye kadar snbit 
ulduğ·•J gilıi, lrnnılan son
ra da göriileccktir ki, sulh 
ve euıni\•ct lııönil 'fiir-. , 
kiyt>si ,.e Hefik s.1ydmn 
lıuküııwti iı;in dı·hıişıııez 

hir mefkfıre, kutlu bir 
idealdir. Ye bu ideale 
b:ı 0·lılıklauır ki kenili milli 

~ 

ve hayati ıııenfaatlarınıız-

d:.ın ~iyaıte iıı~nnlığ'ın sa· 
adet ,.e seJfuncti namına 

sulh i~tiYoruz ve bu volun . ~ 

yolcularına her türlü nıii· 
zahart't ve yardımda IJu
lunmayi her ~eyden en·el 
insani bir vazife biliyoruz. 

rınm :ı;:!·ır baf.a('ağ°ı bU!!Üll ., nacaktır. 
içiıı pek ke--tirileıııcz e de. 
sullıSC''"C'rkrin bu ikinci Hi\H yılı bütçesinin 

masrafı ::'.lii mil.von kü-
crplıPde IJirlt'şerlk yı•r al- siir lira ve varidut1 da 
nıalarıııın. dünyayı bir harp yine :wı milyon kii:;ür 
bndir~·sindC'n kurtaraclğı lıra olarak tahmiıı edil
hii~ünı vt' iııaııcım kuv\f't- ınektedir. 
!Pııclirmrkte ve arttırmak-
tadır. Yeni yıl bütçemizde 

11 m i!you küsiir bin li-
Şu muhakkak ki. ara- I rahk hiı' fazlahk oldu

mızıi:tki do tluk miirı:ıse · 1 ğ~ı _halde hükumet ver. 

batı günden giiııe inkişaf r· gıyı azaltmak yolunda 
-Sonu 2 inci sayfede- cesaretle yürümektediı'. 

IP>©00f11Y©J 
Danziğa ani bir hücuma 

karşı tedbirler aliyor 

Trenler durmada asker taşiyorlar 

Ankara 17 Radvo: 
Polonya nıaka~11 · 
)arı, Da nzige · ~ nj 
bir hücuına karşı 
ihtiyati tedbilcr al-
nıışt ır. 

t ren lcr clurıı1 a dan 
Dtınıiü·c rridib <rd-b ,..., b 

ın~·k te ve A 1. nn n y~-

n ıı ı knrşıl<·ŞtıC'lğt 
se "k u 1 ce y ş r. ok ta la -
ra kuvvet vıö·ılın~ı k-

" ö 

Yarının tehlikeli ha
diseleri ıııemlekc>tiınizdrn 
oluukça uzaktadır. fakat 
bY tehlikenin komşu ve 
dostl:ırını1zdan vc> hatta 
lıiltiin diiııy:ı ırıillı'tierindcn 
uzak kalnıa ~ırıı ve mü~ 
ll'rek bir sulh ve eınııi 
~·etin milletleri scrnmet 1 ~ 

Asker n<tkleden tadır. 

19Mayıs1919 
Falih Rıfkı Atay 

rn Hl ~t'rıe~i ualı:ırına 

doğ"ru \' .d1detı inin nazır 

ları .Muf': af:ı Kl'male ar
tık eırıııiyet etını·k do.!rıı 

o)ıııadığ'ı fikrinde i · lılı·r. 

Karaılan b~ı.~:u ir: ~f •ıs

ta fa K('ıııalı Anadolu dar,. 
larına :ıtnı:ılı ,.,. or.td~t 
<;ll rııt ntC'lı ! 

Mıı,:;tafa l\ı·ın: l de a.a-. 
~ı yukaı ı lııı k:ıraı d;\dır. 
;\rtık lı:ııaıılıulrla rn· ~a
r:ıy, ne B:ılıı:ıli, ıt•' de 
y:ıb:uıeıl:ırla hir i:; görti
lPhilir. ~ihayl't, hl'r ke:-:; 
lıu !ıakikatı gürınii:;-tür . 
Aııadolııya gr.çıııek sıra

!'ıdır ; Türk ıııilletiui an
cak L>ir halk hareketi kur
t:ıralJilir. 

Hem Yahdettirı'in ııa
'l.trları, lll'nı Mu::-tal'u Ke
uıal'in kPııdbi Arıadoluya 

gı'çınck i<;in Y<'Sile ar :ı

maktadırJar. KaLinc lm 
vazifevi lrnlmu:-:t ur : . . 

llarh;ye Nazırı Şakir 
Pa:;;a bir giirı Aııafartal:ır 

kahr:unaımıı yanma ı:a

ğ'ınlı 'e keııdi:.inc bir 
dosya uzattı. 

- Bunu okıırııııısun:ız 't 

Do~ya r<•nehi zahit
ler iniu raporl:ırıdır. He
nıl'n hepsi şüylı• <liyor : 
14 Türklt•r, Saııı:mn ve et
r:ıfıııılaki Hum köylerine 
tecavüz et nıektcdir. <):; 

111anlı hükumeti bu teca
\'iizleri mcnedeLilccck kud
ı ette değ-ildir. Buralara 
emnivet vıJ huzur ver
mek inrnnlık borcumuz
dur. ,. 

Dosyanın y:rnınıla lıir
tlı• prote to Y:ırdır: "E~·er 
(ısın anlı hükfııneti bu tc. 
CU\ tizleri hr.mcrı ırıcne. 

demezse~ onun vaıifesini 

E\Jedi Şef Atatürk 

biz yapacağız. " 
.Jl usta fa Kemal rapor

la n ve protestoyu oku
duktan ROnra Harbiye na
zırının yiizü ııe baktı : 

- Arzunuz pa~am ? 
- Buııun böyle oldu-

ğ'urın zanneder misiniz? 
- z~ııınetınem . Ji"'akat 

lıir Ş<'~ iN olm:.k ihtiıııalı
dt> ~·ok ıl<'ğildir. 

, De\·:ıın etti: 
- l~te hu böylemidir, 

ılt>~!İl midir, l'\'\•el:1 lıunu 

llll'ydam· <;ıkaruıak için 
oraya Lıiı· z·1t gitmelidir. 
Saılrfıı:ım pa~a ile hu 
va1.i İP için :5İZİ d iişiirı dük. 
- Benim v:ızif em, yal

nız Huıııl:na zulüm olup 
olııı:ıd1ğ'ıııı tetkik ntaıek

ten mi ibarrt olacaktır? 
- Evet! 
- 11t>k i,; ;, yalnız mü-

s:rnde edert\erıiz vazifeme 
bir sıf:ıt, hir :;-ekil ver
ıııck lfiınndtr. Sizi rabat
R•:1. etıniyeyim. Erkfıııi har
lnyl'nizlr. görüşr.yim. 

- Sonu v:\r -

Di~ur ~a~erlerimiz 
ı iç sayf eler~e .. -

.,. . 
# -



Sayfa 2 

Ebedi Şefin 
Sa 1iiii1 $ lYI n c§l al y c§l k: 

lb©\~itoğo ~d:llfi1 

U muıııl Harbin \ '1! 

rniitareke yıllarıaın 
cı ve karanlık gilıılt'riııi 

(aşayanlarımız ve görcn
~miz pek çoktur.· Bu 
aicranlı günleri bir kabus 
·küntüsü duvmad:rn hatır 
~mak ve göz öuiin~ gt•
Jrmek ınüuü. ün olnııy(Jr. 

Neydi o giinlcr, yıkılnrı 

oca imparatorluğ:un iilkt·
ini p:ıylaşnı:tk için ııelı! r 

Uşünüluıiyor ve yapıl

iyor<lu. 

Kafkas vp Sina cf'phdt·· 
rinde harikalar yaratan 
bu dahi kuınaııdamn pük 
ve asil nasiyesirı<len lıir 

kurtuluş güneşinin doğa
ca<Yına iman ('den Türk 

ı-

ulusu onun etr:ıfırıda tek 
viicut olarak toplanmı:-5 

açtığı oğuz b:ıyr:ığınııı 

altında milli miicadt·lesirıe 
o gün· ba:;;laDmı\'tı. 

YiicP kurtarıcı, :.ızıı 

Atatiirk l> giirı rn Mayıs 
19 IU giirıii K:ır:ulcrıizin 

Samsun ~clırimlen ueı~la
dıfrı. kurtuluş "e istiklrll 
mücadelesini tam üç ı::ene 

(()Jus Sesi) 

Valiler arasında 
Geniş değişiklikler yapılacak 

• Ankara - Valilar ara
sında gPni~ lıir dt•ğ'i~iklik 
yapılııı:ıı-;ıııa dair h:ızırl:ırı
ıııı~ bulunan uir karnrna
ıııe yük~ek ta::-<lika :ırzı.ı

<lilnıi::-tir. 

giirc bu 

kararnanwy~ r:azaraıı tniııı

hal bulunan İt.mir Valili
ğ:inc Balikt>sir vali~i Etem, 
Ka\'seri valiliğ"irw Bursa 
valisi Şefik, Bolu valili
ğine )tatbuat Umum .Mü
dürü :Naci KıC'ıman, :-:5n·:tH 
valitiğ'İDP Niifus Umum 
:Müdürü Muhtar: ~lani~a 

valili~ine Dahiliy<· Vekft-

!eti uıııuuı müdürll'rindcn 

F:ıik Türt>l. Konya v:ılili

ğ'irı~ dürdiitwii uııı11rııi 

tııiif'etti~lik lı:ı~nıü~aviri 
Xirnınettin, Kır~ehir \'ali
liil-inc Unlu \'afo.j Beki r t'• 

Sanıi, < >rdıı valiliğine Kır-

\'Phir \'albi )litlrnt, Bur~a 
valili<'l·ine Tralızoıı \':tli:'i r-

Hefi k: ~Iuğfa \'aliğinı~ ~Ia-

latya ,·aliı:ü Etc·nı, l~par

ta valiliğ"ine salıik Seyhan 
valisi Tevfik Hadi tayin 
edilmektedir. 

Adli 
I B::ıyıııanııı ,·ekfüet ~nırinc 
, alın:H·ğı habn verılınt>k
; teJir. 

Her tarafı iniltiler için
e olan yurdun her gürı 

lr köşesi işğal edilirken, 
rk öldü diye mirasa 

onmak hırsile nec·ı· rr('a
•tıar ve zulumlar irtik:"ıp 
rcınmişti. 

dört ay sonra ordularına 1---------------------
heılı\f göstf'rdi~i ı\k<lPrıi-

İşte böyle <·lcmıli bir 
ode, bundan tam ~ 1 

1 önce 19 Mayı~ 191H 
a ışık bakışlı, günc·ş ha~
Türkün lıüyiik C\ 1:1dı: 
nç ve güzel kumandanı 
ustafa Kemal ~am~una 

yak basını~, Türk ıııille
in taliiııi eline almıştı. 

Trablusta, Çankkalecle 

ngiltere~e as~er-. 
li~ işleri 

ziıı hmir Ş~'hrincJP t:ııııaııı
Jamı:;-tı. 

rn ~\Iayıs KaradPııizin 

si vıı h dalğ'a1arı~arasınJan 
~;mrnn kıyılarına kurtulu 
şu ıııiijıleleyt·rı Atatürk 
giinf'Şiııin doğduğu hiı· 

g-ündi.ir. Bu kutlu giinün 

hatıra. mı her Türk genci 
ve fenli ebediyete kadar 
Yicılnnında ve kalbin 111 
ta~unayı en kutsal bir va
zifo bilmelidir. 

Bu1garistan' a 
kredi açıliyor 

An karcı H1 Radyo: 

Başvekilim izin 
beyanatı 

- Bas tarafı 1 nci ~<iyfada-, 

relen biiyük Britarıya hü-. . 

"~lüttcfikimizl{! birlik
te sulhu tutmayı, kimse
nin hakkına tecavüz et
nıeuıeyi um<le hilt·n siyase
timizle hakların çinenu1e. 
sine mani olınağ'a biit ün 
gayretlerimizi sarf ctnwkte 
dcYanı edeceğiz. . " 

" Fakat bir gUn 
ınüşterek hak ve 
menfaatlerinıiz ih· 
lal edilmek teşeb· 
hüsün~ maruz ka· 
Iırsa, bize hakkı· 

Sayı_~223 

Şehirden-Köye 

Yarınki 

Bayram,_ 

Merhaba köy!ü da
yılar, nasılsınız~ ne var 
ne yok'? 

Yarın Hl Mayıs Gençlik, 
~por bayramıdır. Ha
tırlarsınız ki, tam yirmi 
bir sene evvel büyük 
kurtarıcımız Atatürk bu 
gün Samsuna ayak has
mış ve kurtuluş sa,·a
şına bugün başlamıştı. 
21 Yılın yeni tarihimiz
de Vl~ hayatımızda bu 
günün manası çok bü
yüktür. 

Eğer Ebedi Şef Ata
türk o gün ~amsuna 
çıkıp ulusal savaşa baş
lamamış olsaydı, yur
dumuz düşman ayağı 
altında çinenir, ne şeh
rimiz k&.lırdı ne köyü
müz .. 

Bu kutlu günün bü
yüklüğünü gençlere ve 
çocuklarınıza anlatın, 
bayram yapın, hep be
raber uziz Atatürkiin 
hatırası önünde sayğı 
ile bil' dtıha eğilelim. 
~ayın dayılar. 

Karadayı Ankn ra 17 l~ad yo: 
ogileterede n1ecbu

rl askerlik kanunu 
a tevfikan siltıh 
ltına alanacakların 
5 Temn1uzda çağ
rılacağı AvRm ka
arasında beyan 

Londrada çıkan bir 

gazete, İngiltere ta
rafından Bulgaris 

tana bevsvüz hin 

kfüneti ile hüküıııctimi

zin sulhu koruma yolun
da. yaptığı miişa"ercnin 

\'t.·ruiğ'i nws·ut. ıwti<.·c ~ 

J\ vrup:ı muvazeneı:;indc: 

terazinin sulhu çeken ta
rafının :ıg·ır lı:ısınasmı 

mümkün kılacaktır. J•,ğ·ı·r 

sulh cephesinde hirleşı.:n

ln muztar kalarak giiniin 
birinde harbe girım·k 

nlt'c-buriyt'tini hi:-;:'cuerfrr. 
se. ancak sulhu müdafaa. 
\'<J muhafaza. İ<;İn bu h:ır
bı crüze alını:-; olacakl:ır-

mızın verdiii kuv· ----------

dilmiştir. 

ir korkutmamı? 
Paris 17 Radyo: 

Alman - İtalyan as 
keri anl<ışrnasının . 
22 Mayısta 111ız:ıs1 

ir korkutn1a te
şebbüsü nı~hiyetin
de telakki edilınek 

"' . ,/ 
sterlinlik bir kredi 

a'çıldıO-ını haber \'er. ö 

ınektedir. 

Arnavutlukta 
Ankara 17 Radyo: 

Arnavutlukta elin
de siUth bulunanla
rın bir aya kadar 
silahlarını hükun1e. 
te teslim etn1eleri • 
h~kkında bir karar 
çıknııştır. 

e • 
<lır. 

Enerjik ve lıiiyük <lev
fot adamı oldıığunu her 
vesile ile ispat eden de
ğerli Baş vekilimizin lıPr 

okudukça büyük bir in
şirah ve kallı ferahlığı 
duyduğumuz ueyanatının 

'jU kı:-ım1arını bir <laba be
raberce okuyalinı: 

"Ilükfımrtinıiz, milleti 
harp badiresinden azami 
imk:1nlarla uzak bulun
durmanın ttn müesSir ça
resini yine suJh için bir
leşen memleketlerle harbi 
göze aJıvak suJh &'aye
sinıle tesriki mesai et-• 
uıekt~ bulıuwştur. ,, 

vetle buna sllAh· 
in mani olma~ta 
tereddüt etmeye· 
eetlz.,, 

Balkan yarım ada~m

daki milttefiklerirniz1e mev. 

cut münasebetlerimizin sa

mimiyetle de\·am edt>ce
ğini, Balkan misakmdaki 
verimizin değişmemiş ol
duğunu ve dostumuz f · 
ransa iJe de yakında bir 
arıla~maya vara<·ağımızı 
müjdeleyen hükO.mctinıize 
snlh yoİunda daha çok 
lrnşarılar diler, şilkraııla
rımızı sunarız. 

Siret Bayar 

Yarınki 
Postal ar 

19/5/939 Cuma 

Yarın sabah, sa
at 9 da ek is pres tren 
postası gelecek, 10 
da Savur, ~lidyat, 

Gercüş, İdil, Cizre; 
11 de Nusaybin, Di .. 
yarbakır, Ankara, 
İstanbul ve Anado
lu po.itaları gide
ctktir. 

' 
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Ticaret Vekilimiz 

1 • 

::.··· .. R···· ···A········o········v····· ··o .. ·· ....... =i ... - PIY ASA -
Bu~daY 2 1 75 • • ---=-·---1--................................................ Arpa Q ı --go-

Almanyaya gidecek 
. Ticaret \ 'ekili- 1 ile yapılan J30 ınil-

11~ c . 1.. . I · ezn11 -<.-rçın i yon ınarklık kredi 
nıan iktisat I 1a- anl~sınasına nid ha-

ırını \ k 1 "J . n 1 n araya Zi hususları tesbit 
clpl1)JS \J .... . 1 1' -'\ -. o ugu zı- etnıe ~ uzre yakın-
cı t t' . e 1 ıa<le ve "vni da Beri ine O"İdecc -
nn1anda Alnıa~va 1 ö·i haber alı~rnıstır. 

,,, 1 h • 

~ürü~ ~oraplar Ozerin~e~i tefö~ler 
lp~kli kadın Ço 

a 1)' "' ı· ı .. - k l -.. < nın çuru · u-
ll11 ~ . u o-ı<lerıne 1 • için 

\ h "' 
. :apılan tetkikler 
ıt . 
n1ıştir. 

)an1lığını teınin için 
kullanıL n ipek ip
liklerin ;:ızan1i in
celik derecelerinin 
teshi ti lüzun1u ne-

Ço·apların ~~ğ- ticesine varılnnştır· 

Tür~iye Ra~yo~ifüzyon Postaları 
Türkiye radyosu Ankara radyosu 

Uzun Oalö-a: ___ ;.;;.;;.:;;: ... _ 
Kısa Dalğa: 

ı<itt, m. 1s:1 Kc~. / ı~o I\.v\'. 

lfl.74 m. li">tni> Kc5. /:!OK\•\·, 
;) 1.70 ın. B4d3 Kc:-;. /~o K \'\', 

Bu günkü proğram 
1 :?,30 Pro~r:ıın haberleri 

1:?,ö5 Türk ıııüzigi -Pi ~0,li> Türk nıiizigi 
rn,oo .Memleket Saat a- ~l,00 Konu~ına 

yarı, ajans meteoroloji lıa.- ~ 1.15 E::.-h:ım, talı vilat, 
berleri kambiyo -nukut borsası 

13: 15, 14 ~Iiizik Karı~ık fiyat 
proı1ram-l'l ~ ı.~:> .N <:~eli plaklar-R . 

18.:30 Proğram ~1.30 )hizik Küçük Or 
18.35 Miizik ~eşeli mü- kestra-Şef: Necip A~km 

-Un (ıfuç·Uvai)620 -

IJarı ~ \ 75 
.Nohut u 

;\lercimek 3 
1 >irine; -- -- ~2 --

Sade Y :ı~-- Sn -

1 

Tere y:ıo-ı 70 -
ZE'yti;ı ~~ll!-ı - - 70 
Yiin- - 35- --

J_>eri 40 

1 
BaJeıu 18 
Badem içi 86 -

Cm·iz - --- 18 
Ceviz içi 50 --1 
~lahlep 80 
l\Jazi - 19 
Ke:sme Şeker 35 
Toz ~eker 31 
Kahve 118 
Sabun 42 

Pek ıııez 15 
Kal 

zik - Pi ~~,80 Müzik Hoınansl.tr ı•----
ı oO 

19,00 Koııu~ıııa Ziraat \"C t'aire - Pl 
saatı ~:~,00 llüzik Cazlıan<l Pi 

19, 15 Tiirk ıııiizi~i Fasıl :?:~,.15.:?-t ~on ajan~, ha-
hr-yeti l>Prleri "e yarınki 1 1roğ;-

Yılda l 1 l Lira Karabük 
abrikalarının küşat resmi I 

:?0.00 )[PınlekPt !'aat a- \ ram. 
yan ~jans ve ıneteorolL,ji 

Her gün binlerce yav
ruyu senin yardımın, 

senin şefkatinle sinesin 
de barındıran Çocuk E
sirgeme kurumudur. k~ Karabük fabri- ' 

~larının küş.ıt res 
tı1nin önünıüzdek i 
Lınıhurivet havra· 

ll'ılnda yn pıla ~}4 ğı 1 
v f' ~ e abrikanın daha 

önceden isleıncve, . "' 

hazır bir vazivetc 
"' 

geleceği nıenınuni
vetlc haber n lın-
.; 

nııştı r. 

Sur iye ve lüUnan 
Suriye ve L .. üb- 1 ihraç e<lilnıenıesi 

tıanın harp tehli- karar altına alın
k;si do\ayısile hiç dığı Şanıdan bildi
bır gida nıa<ldesi ri ln1ek tcd ir. 

Çocuk 
Çocuk Esirgen1e ' sağlık, sosyal Kül-

1\urumu Genel nıer- türel durunılarının 
kezi tarafından çı- ihkişafına hizn-ıet 
karılmakta ola n eden bu kiy?Tletli 
(Çocuk) adlı dergi- dergiyi çocuklara 
llin (136) Sayısı çık- çocuklu ana ve ha
l111ştır. halara tevsiye ede-

Yurt yavrularının rız. .. 

19 Mayıs 939 Gençlik 
ve Spor Bayramı Yılda lira ve. Ço

cuk Esirgeme kurumu
na üye ol. ~s~riınizde nasıl Kutlulanaca~ 

7 - llcsmi geçi<lin hi

Komutan Ila1ke' i ve Be- tanııııda talebe \' C Spor-1 - tn )!a~· ı::: V3B Oı•ıı\· 
lik , t> ... ' pcıı· kıyı aıııı knt
lulaııı:ı türeııi f::ıat 1 O da 
Park ııwydaııında ~·:ıpıla 
c:ıktır. Sah:ılıt:ırı itilıarcıı 

lılitün cadde ,.e. okaklar, 
resmi ~ayri ı e .. mi ıniie~
~fselt-r \ e ta :ıuıa '' asıtaı:;ı 

h~ıyrakl:uıaeaktır. Biitijn 
u ii kk!lıı n~ mağ«rı.a vitrin· 
}erin hng·iiuüıı ııı:ırıa~ıııa 

uy~un olarak Siı'ilenecek
tir. 

·> - ~alıahlryin saat 
9.i) ta < ırtaııkul talPlıı·IPri 

nıt.>ktt>pleıirnlerı \'e • por
cular kuluplarıııdan han•

ket ederek Üazi \'C Orta 
okul bahçe~indp tnplana
c:1k ünl<>rindı· bando olılu
on h;ıldP milli ınar~lar 
~ ~ 

~n,·liYPrek hükumet mev-

leıli~·e Tl'bi, Kültür ılirt>k- cularııı ciınnastik gösteri-
Wrii "e Spor ba,.kanı ol- lerinc ba~lanacak ve bu 
du~u lıaldc ta1ehu ve ~por- g·ö~t<1rİIN bir saat lıir çey-
cul:.rı selfimlayacak \ ' C r«>ğ:i geçıniyccektir. Bunu 
tribüne geçcceklcr<lir. 

1 

Sporeuların atletik hare-
ketlPri takib edecektir. 

4 - Vali trilıiinr. dönün- Bundan ı:-onra talebe ve 
ce \'erilecek işan·tln Türk \ Spornılar muntazam alay. 
bayrağı çekiltıcrk talebe 1 la \'C ge<;id saffile onun
ve Sporcular Lando ile 1 en yıl mar~ını söyliyerek 
bir ağızdan istiklül m:ır~ı- okııllarıııa ve kulül:>lcrine 
nı siiyliyeeeklcnlir. dürn·ı~l·klenlir. 

5 - 1 O ~lnyı 3 giiııiiniiıı 
ın:ması \"t' tarihi kiyı111:ti 
Sporun heılı·fi hakkında 
Ziva. Kılı< ü1.lii ve lıir ta 
ıelıe tur:ıfın<lan birer süy. 
}C\' ,·ereccklndir. Bu stiy
le"ler on. dakikayı geç
nı i yecektır. . . 

8 - Türen bittikten !-!On

r:ı. ge<;ler ve ınckteplilcr

deıı ıııürekkcp lıir lıt•y't•t 
ha ~tam•leri ·ziyaret edc
C<ıktir. 

9 ~o; w /')3(\ .. .. - :. n . iJ gunu 

. . . 
danın:ı gelL'CPk or:ıdan 6 - Söylev bi1 er bitmez 

Akş:ııııı l~alkcvinde Orta.
okul tarafından saat Yir
mi buçukta bir müsao;crc 
\'t.:rilecek tir. 
1 O - Bu Proğraının ta
mamı taı l.ıikine Belediye 
ve Ilalke\'İ reisi. Kültür 
ve Emniyet direktörü de 
memurdur, 

P:ırk ınPyLlarıına uiilll ct·k· rPsnıi geı;it lıaşlayacaktır. 
)er krokiye güre yer al- uu r(·sıni geı;iue chnııas· 
mış alacaklardır. tik şenliğine katılan talc-
3 - Tam ı..::ıat ·ıo <la ı be ile bütün Sporcular 

Vali beraberinde Askeri i~tirfık ede~eklerdir • 

--
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JDAREHANESİ 
Ea.lıd HaJke71 Bln .. ı lluaasf Daire -T eliraf Adrul 

Mardinrle "Ulus Sesi,, 

Umami Ne,riyat ve Yazı i,leri 
Direktörü 

:\1. Siret Bn.var 
Basıldığı yer: (ULUS SEsl) Sası111e~ 

____ _,,.. __ ,....-.ı!!!'!~~---------------------·-------------~----11!!!"-----------._..--------------
Cum~uı iyet nıüauei 
Umumiligin~en 

1/Ilazirarı /!339 tnri
binden 31 /5/940 tarihine 
kadar Mardin ceza O\ iıw 

lüzumu olan ( yetınişuin 
kilo ) ekmek n/5/H~-rn ta
rihinden itibaren ~490 sa
yılı kanununun 41 ııri 

mü<lde::,İne tcvfiknn açık 

r.ksiltmcye korııılırrn~ttır. 

Bedeli mubaınHwni G kıı 
ruş elli sautinıdir talip 
olanların tt>ıııirıatı nııı":~k

katesi olan ( 361-50 ) 
lirayı ınaklrnz ıııukalıilirı

de malsandığrna ) atırıl
mak veya lm ııi:sbctte ıııez 
kur kanunun 17 nd mad
desinin B. C. I>. fıkrala 
rındaki yazılı teuıinatlari

le yc"mi ihal · olarak ta
~ in olunan ~7 /:i/üfül ta 
ribinc miis:ıdif Cııuı,trtf'. i 
gii11ii saat 8 tle l' M. U. 
liği riyaı:.eti altıııda mütt'
ı:;ekkil komi ·vonu ıııahsu-• . 
cuua ınUracaatl.ın ilaıı 

olunur. 

Şart n:ı ıne :ık hıı rımıı t ;ı. 

tipler lıcr v:ıkıt C. Al. r. 
liğindPn anla) abilirlı'ı" 

Türk evinin şe
refli ananesi kiler
dir. 

Kavanoz, ka \'a
noz reçelleri, şişe 
şişe şurupları olma-

1 van bir ev. Çocuk
~uz hi r yuva k:ı dn r 

tndsızdır. 
Bu o-üzel anane 

.~ 

nıizi yaşa ta lın-1. 

.Yuvanın saadet ve varlığını doğ·uıan, 
Aile düğünıünü kuvvetlendiren çocuktur 

Cocuğ-u sev. Sevilnıekten n1ahruıı1 bikes 
,:a vr~ la rı da hatırla Y ılJa bir lira ver 
~:ocuk bsirgcnıc Kurumun<, üye ol. 

Ana 
Çocuk Esirgeınc türel duru ·ula nıthl 

Kurunıu G~nel ~leı-- inkisafına hiz net • 
kezi tarafuu.lan ç1-

karılınakta o 1 an 

(Ana) ne.Ilı derginin 
(1:1) S·ıyısı çıkrnıştır 

"Yurt va vrularının 
~:lık, Sosval Kül-

Sa ' 7 

-

{,den bu kivınetli 

dergiyi çocuklara 

çocuklu ana veba
balara tn vsive ede ., . 
rız. 

YURTDA~! 

Türk Hava 

K ·rumuna 
ardım Et 

Bu yardım en bü-

•• yu iryurdbor-

cudur. 
ı 

Mar~in İnhisarlar Y urddaş! Yul'dun en uzak köşesıindeki Yoksul Yav
r ulann saQ·Jığına erişebilmek için Yılda hiı· 
Lir·a ver·ip Çocuk Esırgeme Kurumuna Üye 
olalım ... Müdürlügünden 

Mardin Ye mülhaka
tı arasında yapılacak 
nakliyat için sürülen 
pey haddı layık o-örül
mediğinden ihalenin 1:3. 
/5/939 dan itibaren on 
gün müddetle temdidi
ne karar verilmiştir. 

Taliplel'in kanuni pey 
akçasını vezneye yatır
mak ve bu baptaki şart
namevi okumak üzere 
ihale ·günü olan 2:1/fi/ 
989 tarihinden evvel 
idaremize müracaat e~ -
lerneleri ilan olunur. 

13 lfl-18 20 

Yerli mah 

Kullanınız ... 

Kaçakcılık yapma! 
+oçj 

Vakıflar Direktöriüğünden 
Vakfı 

Urkulıı 

Hahiırw ~cyyid<' 

Hnyharıiyc 

.'akulu bt>v . . 
" llarcnwy in 

Kildaııi 

., 

" 

" ,. 

" 
" 

Cinsi 

l>ükkfrn 
., 
., 

Xı. ıf dPgirıııcn 

Hun; ., 
Balııssur h:uıı.ıuıı 

1 >iikkfm 

" 

" 
" Hane 

l>ükkfın 

" 

Mevkii 

llaffalarda 
Attarlarda 
Zahire çar~ı....ı 
fü•,.,iil ueydar 
Anırut köyü 
S:n ur kapu M. 
lnek <"ar~ı:sı rı . la > • 

~aar <;ar 'ıiısıııda 
KnYseri rarsı~ı • s • '-1 

Birinci cali.de 
Yemcnci 
.N'erınenttin M.. 
Bakkallar 
Şelıidiyc M. 

Num:ıra~ı 

7() 

'27 
u 

7 
14~ 

157 
ı:fü 

438 

4 
144 
12 

lıir enclik ıııuhaınıncn lıcd~ 1 
Lira Kuru' 

14 
17 
70 

1:.!7 
GO 

1000 
45 
:21 
17 50 
4:? 50 

8 
•)-
... ' 
J 1 
7 

\';ıkfa :ıid 'e ev .. afı ~ ıık:uıd.ı ~ :ızılı haıı11 <lrgirmrn ''e diikkfrnlarm 13/fı/D39 t:uihiııdt•n !?:3/:>, U39 gii
ııiiııılP ilıalt'Sİ ya1J1lac.ığınd~1rı 10 gii11 ıııiiddr.tlc ı.ııüz:ıyt·liı:ye ı.;ık:ırılrııı~ olduğundan taliplerin "akıfl:ır idare-
sine gelmeleri ilfın olunur. 18/W/20/22 


