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Sayı 1192 

11 Nisan 1939 
SALI 

Sayısı ıoo Paradır. 

On ikinci yıl Kuruluş yılı ı Agustos 927 

Başve~ il Refik Saydam Kamutayın dün
kü toplantısında programını oJcudu ve 

Refi "<iJlaydamın 1 389 Reyle veınevcudun itifakiyle 
pr ğramı itimat reyi aldı 

· H il I.> · · 11 1 A l··ı r ·ı 10 R 1 o ı l' :ımlıın i:-:rif:ıın; ı. :ılıııl 'e Cu;n!1:..ı . \ ' t"' t n ' ,q t stnın 1111 i 11 '' ' . \. ; ıu:· ,: 

1).. - ı lj 11 'l .' ı·ııi h:tlıiıwııirı tPski iiıı i 
kcılk1:H11a idealiıu . ,:ü.-ü::-:t \ 'P ; cık 1 )uyu< ll ı t.""t •' 'c- ı 

• l · · l .. 1 1 tt-kra r lıall'ı h;' di lrnyıır 
barış })Oıeıtk:,.:\Sllli-\ ıhtinıanıla (lev:ını J ı:.;1 )U gun top an-

dıılar. Hu giiıı yı·ni k;ı 
etnıek. Rtfik S;;\.'liall'ı !,: b:t esi içiıı nıı~t ı r. ı\leı:.Ji.,in si.i· 

, . 1 biıı ı yi hıırnnınuıa ~f'ti. 
C
- 11 l•ulSc'tl bir ülkuılü,. . rcıd ı :ılkısl<:ın :lra.

1

. \ r ı .r. 1 1 • • , • rl\·ı ııuııı. t•...;.ı e: t>ıırı ı::; pm 
sında k.iirsiyt_ ... geİt:n ~·.r:ı_ ıııl:.ırıııda lıiı.: ı.ir de 

Yazan: ~iret Bayar 
Bn şvt~kıl Rth k Say- t!~ıı.ııı~ :\C>httıı.,, 

l u ~ • l·ı·ı J'Jlll ı ah i_,·c Pt :ıwk zilıııi ~.MI n ltcrem w:lŞ' ~·" J 
uwu Refik ~ayuam, dün yeıi içinde .!illi .~diııiıı 

L:ıyrağı altıııcia her gün 
Liraz daha kuv,·etli ve 

Kamut:ıyua irut ettiği 
pro: ranı nutkile bih.li~i
ınizin <;ok fcvkirnle derin 

kudretli olarak hadiseleri 
görii~}Ü UiİVÜk YC eJWf· 
jik u.ir ded~t adamı oldu- ulusunun fikir Vtj ruh Lir-

ğunu bir dabu göstermiş 
oldu. 

Hefik Sayd:un, bn nut
kunda vekaletlerin iş pro
~ranıında bir değişiklik 
olm:ulığ'ıııı, Cumhuriyet 
Halk Partisinin milli kal
kınma. idealine, diirii3t 
ve açık Larış polctikasına 
ihtimumla devam etmenin 
kabinesi h;in en kutsal 
bir ülkii olJ.urrunu ulu~a 
müjdelerken; diiny:ınm bu 
günkü karari'.ızlığı karşı 
sında, dostluklarına, ııın· 

ahedelcrinc s:ıdık olarak 
barıR idealine ılc\·~ım :ız

mincİr bulunan Cumhuri
yet Türkiye::.;inin her h~n
O-t bir telılikevi vaktıııu:ı 

liğ"i içinde bi tarafane ve 

dikkatle takilı etınekkclir. 
Fikren ve kalben bir olan 
Tiirk milleti )1 illi ~dinin 

etnıfında tek vücut ha
Jindu onun göstereceği 

her yold:.ı r:ını, malı. şan
lı ordusile yiiriiıncğe ama
dedir. 

r aınutayın ittifakla iti
ıııat rryiıw ıııaı.lıar olan 
ve til'aret. ıııünakahlt ve 
nrnhalıP.rat gihi memleke
t in hizmetlerinde ehemmi· 
vc·tli rol ovna vacak iki . . -
\'t ldHetle k u v vpt !enen Re· 
fik ...,aydarıı hükfıınctine 

l>iiyHk ınuvaffakiyt•tler diler, 
Milli Şefe şükran borru-

da ııı veni ka bir;e 
nİtl proğraınını ö

nenıli bir nutukla 
izah etnıişlerdir. 

Basv<>kil Hefik Say-. 
<lamın nutkundan r:ıdyo-

da not cdelıildiklerimiı: 

Aziz ark,ul<işlarıııı: 

Bü,·iik ~Ieclisin yeni 
lenme; i dolayısik, Heisi 

, GzJ,•. 

rinc dt•\ aın ı·deı t·k: yf'ni 
i hela~ e<.lileıı iki \'rkfdct in 
l iiııı nı YC l' hem ıı.iyr.tini 
:ırılatmış. dahilde dPvam 
edrn buzuı ve eükQna 
t·lwııııııiyetlt• i~aret. etıııi~, 

Cıımhuriyt>t deninin en 
ııı u vaf fak p ıerı:siplerinJen 
birinin <.le denk büt~c ol
<luğ"unu sö~·liycrek ezcüm-

-Sonu 3 nci sayfada-

Arnavutluğun işğali 

Ita iyan Kıt' alan 
Elbasatıa da girdiler 

Anka ra 10 R .. th-o: 
İtnlvan kıta!an El
bas:ı nn <la girı11işt er-

n i <re o·el nı islerdir· ,.., b • 

l)iO-er Nazırla rda 
b 

ecnebi rnemJeket1e-

Baş Ye kil 
Hefik Saydam 

ltalya Meslahat-
" guzan 

teminat verdi 
Ankara 10 Radyo: 

ltalyc.. nın Arnavut
luktaki harekatına 
d~ir . IPgiliz Hari
ciye Nazın Lord 
Hali faks Italvan:in ., 

n1esla ha tgüzarı ile 
üç da fa görüşmuş- : 
tür. -

Italvan nieslahat-.., 
b • 

sanlı ve kahra.ınan or<lu-
~una dayanarak ucrtaraf 
f.tmcğc kadir olduğunu da 
biitiin mana.sile telıariiz

ettirmiştir. 

nıuzu sevğ'i 

sunarıt.. 

dir. K.ral Zno·o ve 
~ 

n1a ive ti dün S. la-
" 

,.e sayğ'ıınııı 

lngiltere 

güzarı bu hartke
tin n1ünhasiren Ar

K ont Ciyano naYutJuğ·a aid oldu-
J J ğuııu katiyetle te-

re geç nektedirler . 

Sayın 13a~wıkilin clf>
clikleri git.ıi, lnünü Tür
kiye~ini ne bir fikir cere
yanı, ne bir menfaat hi~si 
bam; emellerinden ve yo-, 
lundan a.lıkovamaz. Tiir-
kive Uuınhurivet hiikfı-

~ . 
meti, genel barı~ ve kom-
şu milletlerle olan lıağla-

Yunan ive Yuğoslavyaya yardim 
edecek 

Ankara 10 Radyo: 
Bu sabah içtiına 
t den logiliz kabine-

sıne bütün nazırlar 
iştin\k ttıniştir. 

--Sonu 3 nci sayfada-

Homa~a uönuü ınin etmiş, lort Ha-
Ankara 10 Radvo; li foks bu teıninatı 

N senet ittihaz etnıiş-
lt~dycın Hariciye .ı. a-

K t C. 
0 

nıiştir. 
zırı on ıynn •---------
.. firandan Ron1aya ni ile uzun bir gö-

l 
dönnıüş, Venedi~ rüş111ede bulunnıuş
sarayında Musso!!- tur. 
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İlçe Röportajları: 
• 

1 imizin şirin ilçesi 

v 'd 
Köy Kalkınması imar V9 umran faaliyetleri, Bele~iye ve 

} Sı~hat işi rİ gün~en güne in~işaf etme~te~ir 

s~tvur 11/4/fı:3f) 
n1uharririınizden: 

Sa,·ıır Kazarnız(b eı•

nıan 88 köy vardır. Eıı 

köyler nz zaman i<;ı ri::.in 
•1e ırpııi:=- irıki:-ı:ıf h:ınıle-u , n • ~ 

leri gnstcr , ııC'!l"C ıııu,·:ıf-

fak olmak :ıdır. :)a \"lir 
küyleriııİil bu inki~afı: ki>y 
<l:w:ı:iınm rı·jinıin i::ıı·ldc

rinc ve mahalli ihtiyaç
l:lrına uy!!un Jıreıı:-ipl•>r'IP 

hallini dü::;;iırıt·n ,·il:iyl:ti
mizin değı~: li İlba~·ı Ce
vad Ükıtı'.!ııin din·ktil'lt>ı i 
~ah:ısında ı;nlı::-ılm:ü: ~ıı

retile tahakkuk ı· tmı·l~tl' 

\"C kaz:ıdtdd köy 1..alkııı

ması yukanki i1. . ılı \"n;

hilc de,·aııılı b!r f.ıaliy"t 

halinde tem ac1i c tııll'k t e
<lir. Kaza Kayrrıakanıı 'ı· 
mcı:;ai arkad:ı~larının bu 
vadi<l<ıki i~ i çalı~uınl;ırı

lll da ka~ <le ;;;ayan g'irii
yoruz. 

K:.ızanın IIalked lıi

n:ı~ının iıı:;antı na tamam
dır. Me,·cut para lııı i.:-in . 
ı'knrnl \·e in~asıııa yete-• . 
cck k:ıdar dd:i;ildir. E::ıki 

Türk ocağ"ına ait bir lıi
navı satmu vt>ya İ<;arP 

vc;me suretilc elde Pdi
lt·c:Pk. para ~le iknwli dii
:;;üııilluwktedir. Bıı husıı s

t:ı !:hım gelen t<·şt>lı!Jiis 

yapıluıış Ye vilftyet ıııa

k!l mı rııları l'ıııir alınrııı~

tır. Saı·ur lfa.lke"iııiıı; 
(Kütüphane - ~l'~ıi.nt); 
(Tcınsil-Gö. terit ) , (Su ·
y~ı yar<lım-i~timai r~r-

ılım) . Sp<Jr \'P. g\!n ç li k 
g-ilıi 5 ~111Je:ıi ,·:ırdır. Fa
kat buıılar tı•ııı::-il kolu
ıııın i:;;tir<1.kiie aıı<'ak milli 
~iiıılnıle fa:ıliyt>t halirı

dPıliı!t·r. Biııa~ı ıaıı:am

laııın:ııııı~ olan ~a' ur lı·ıl 

la;\ iııe Haılyo~ilt•, g·{·ııi:;; 

koııfr:ın~ ı-alorıile, >'iik
sektd.i ka :-::.ıb:rnı ıı l:er ta
rafını g-üren lıalkoııl:uile 

tP111sil iı;in k11rulııııı ~ olan 
salı1H1:.-..İIP iyi dt·ı.<·bil ir. 

~lt·ktepll'r iıı azlığı yii
ziiııdı•n Ualke,·inue nıev

<·ııt okuma ycriııe gcll'ıı 

okııyuculaı ın miktarı tl:.ı 

:ıı.dır. Yunlıırı fp>r y<: riıı

dı· olduğu gilıi 5:l.\'urda
da Ti!rk inkılülmıın ruh
lara ı-;ık s:1laıı ">'dınlıµ·ı
nı mii~:tlıetle Ptmı:k nıüııı 
k ii: ıJiir. Bu lım•usta yap
! ığ'lllı tctk !k lNtlı>n tle :m
l:ıdıııı ki ; lnkılülrnı yiik
~ek ıııanası her ke;;in :ın
l : ı >·auilcceği lıir li;-;aııla 

buranın da eıı küçük küy
Jerine kau:ır yayılmakta 

dır. 

Bu ~ene 8a\·ur k:ıza

sırıın küprü lıaı;;ı <leııilc·ıı 

ınt>:;-hur $ayfiye ve ge~·icl 
ycrinılı! bir kır gazinosu 
lıinası yapılac~1ktır. Bu i~ 

ic;in lıizuuı olan para be
lcıliye lıiit\ı·sindtu :ıy
rılıııı~tır. Vilftyot Xufüı . 
sınca plftnı y:.ıpılnıai. t ı
ılır. Bu gazinonun Savu
ra u ~·ravacak ülnrı vol-

~ . ~ 

çular hes:t!J ına da gii7.(•l 
bir istirahat ıııah:.ıllı ola 
cağı tabiidir. 

Güzei 

Savurdan 

bir görünüş 

Ka:::.alıanın iyi <l<'ne
lıilecck kendisi gibi kii-

ı:ük bir dt< lokantası var

dır. Otel yok bu hususta 
lwlediyenin >·aJ•tığ'ı tc:;;eh
Lüslerin ~· aJ... uda mii:jlıet 
ııı>tice \"Prceı>;.d ~iuıdidt-u 

Hnıit ectilmektf!Oİr. Evvel
CP ka~abanın giizul bir de 
hanıauı ı nı.rm ı ı-;, sabi bi .. 
i iare cdcuıemis hemen . 
k:ıpatııııs verli halk !'im-. - . 
di \'İlft>'Ot umumi ınecli::;i 
aıasımlan Tayy:.ın~ Cc
ıııiyeri 1 tt->i~i Emin Ka ,·ak 
tar:ıfıııd:ın ('\'\•r.lce yap· 
tırılmı~ olan hamaın<lan 

par;1s ·z olarak istifade 
c·tnı<·ktedir. Bundan nıa

:.ıd:ı halk t:ırafıııdmı ya
pılıııı~ huna IH·nzer <laha 
bir kac; tı:ıınaın vardır. 

ı ıtuıııolıil ~·ollarıııılan an· 
('ık yaı.ın istifade c<lik
lıilir. Bütçenin ıııüsaade

sizliğ'i vüziinuen lıu yol-. . 
!arın daimi faydası an-
cak zanıan \'C para te
ıııiııi ~uretile mümkün ola
bilecektir. Ka\'ak ticare
tiıı • trn lüzuın olan· ınüs
lwt netice ulınabilmsk için 
ka ,·ak ihraı·atının mah:ıl

li kalmaması ve kasaQa
<la lıir kereı:-tc fabrikası 
kurulması müiıim ihtiyaç
l:ır araı::;ındadır. Köy yol
lan kısmen bozuk ve kıs
nıc•n ividir. Fena köv vo1-. ~ -
l:ınnırı tamirine ilk yaz-
dan itibaren ba!;'lana~ak
tır. 

.Stt \Uııı: ı iktisadi va 
1 ziyeti uiraz ua.ba. inki~af 

SEHIR Ve .. 
İLCE .,. . 

il .t IJ E :l L E Jl / 

Polisimizin ~ir muvaff a~iyeti 

Firarda bulunan azıih bir katil 
yakalandı 

930 Senesinde Ma r
<lin Un fıbrikasın<la 
çcı lışan ~lardinli A
ziz oglu Celali ~fa-

. banca kursuni vle öl-. ' 

dürerek Su ri \'e\'e 
_, w 

firar eden, va kıt 
vakıt hududumuzu 
geçerek gün1rük ve ' 
hudut kıta~tınıızla 
çarpışan ı\1ardinin 
tnişki n n1a ha Hesin
den Ahmet oğlu 
azıllı katillerden İb
rahinı askeriye adlı 1 

katil geçen g( ce 
evinde saklı bulul1' 
dutTu bir sıradn tet· 

ö , 
kik hüviyet konıl' 
seri Han1it Ok~~· 
ve çarş1 karakol 
konıiseri İh.-,an Lir 
leci tarafından yc:ı

1 

k::ılanarrık Adlıye' 

ye veriln1iştir. 

z~bitemizin hll 
rra yret ve n1u v:ıf· 
h -

fiıkivetini takdi:-le 
karsı la rız. • 

Ptnıek için 1\I itlyata gidip ' Sa vıır belcdiy~si ka~alı:ı· 

gelen otolıo ve otomu- nın i:nar i~lerini <l~ dii· 
billerin bur:ulan gc<:mc- ı;;linnıckteclir. 
~i de lc.izıındır. 

Sa nml:t halt·n yapı

l:ın \'l! yakımla yapıla

cak ulan diğ°ı'r i:;-lıır: 

Belediye ve sıh· 

ltat işleri 

~av:ır itiraf etmek 
rnıınıdır ki: kü~·ü';: fakat 
tcmiı Lir kasabacıktır . 
~anırcl:ı. hiikfıuıet dok
toru Ekreıııin idare$İııde 
ııfak fakat ıııunt:ızauı lıir 

hastane niirııurıesini an
dıraıı lıir disµan8er \'ar
dır. Fakir halkın teıl:ı"i, 
muayene "e hatta ilftı;

Iarı bu dispanser tara
fından temin olunmakta
dır. Bunlar da anlatiyorki: 
Kavmakamın idaresi al
tındaki Savur belediyesi 
mPmleketin sıhhat, inti 
zam ve nezafc>tirıe çok 
elıemmiy~t vermektedir. 

fü·lediye Meclisi :ız:ı· 
sınd:ın ~!aı angoz SültY' 
man Doğruyolun bu i~· 

](•rde ınülıiın rolu var<lır· 

Sasur uelc<liy~~iııin uin:lt' 
nıPmurlar ıııalıfcli v:ırdır· 

Bay Il:tlit Ayazın idare· 
sindeki bu ycr<le ka~:ı· 
banın hemen hemen lıii· 
tün memurlarını bir ar;ı· 
<la lmlınak ve bu maw 
zaratla buranın nıiidavirıı· 
lerinin bfrhirlerile k:.ıy· 
naşmak ~amimi bir kitle 
h:ılincle bulunduklarını 
miiş:thcde etmek İniim· 

kündiir. SaYur beledi\'c.:ıi 
karnbanın en mütena.- bir 

ca<luceine büyük lıir sa:ıt· 
koydurmak suretile ( ,,w 
kıt na.kıttır) zarbı ~ese· 
line uymak isteyenleriııdO 
bu arzusunu tatmin ctıııı•· 
yı düı;;ünmüştür. 

1. N. Cöket 

' 
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Ank<1ra 10 Radyo: ' ın(s~ili bulunn1uş· 
DeYli Heraldın ver- tur. Bu harekata . 
di ö-i nıa 1 u rP.a tn !!·öre 

ö <> 

Arna \'utl uğun iş· 
ğaliııe karar vcril
d i t'r i z a n 1 a n ı\ 1 n c a r-
~ 

ların da bir nıü- ı 

rıza gö:;teri 1 nıezse 
a v n i iş t'r a 1 H iti er • ö 

tarafından ~1acaris-
tana da tatbik edi-
1eceği bıl<lirilnıiştir. 

Kral Zoğonun kardeşi 
Üs küpte 

1 ı . . I Anknrn 10 Radyo: ge ı ınıştır. >rensga-
Kral Zoö·onun kar- ze tecileri kabul et
deşi d ü ~ Üskü be n w ın iş t i f'. 

IB3c§l~V~kü D 

!Refik ~aydam 
Kamutayda programını 

okudu 
-Ba~ tarafı 1 ııci sayfada-

le <lcmbti ki: . 
"Y:.ılnız dahili \ ' <' h:ı-

rici vaziyetlerllPn lı:ıh~P· 

dPCl'ğim. l>alıildc huzur 
ve siikfınıın tanı:ırn bu
lunduğunu PuıniyPtlt• ~öy

livcbiliriııı. Hiitiin \•atau· 
J;l~lar eınrıiy 11t ha ,· :ı~ı 
iı;ind e y::ı ~arnaktadı r. Cunı 
hurin~t hiikfııneti bu ha
van;n bozulmaıı a . ıı ıa çalı
:-;acakt ı-:-. . 

Aziz arka<la ~larını: 

milletinin maruz kalaca0·ı 
:"°' 

her h~ngi t ı.: hlikı·yi ,· :ık -
tıııJa ve lıüyük Tiirk or
du:=: ıına <layan:ınık lıPrta
raf Pıkc<'!!inı· emin oldu
g·unıı sü,·lc· \'Cn Ba:.;; n·kil . . . 
ıı u tuk laırna :-;u ~üzh~ rle . 
ni lı:ıye t ,·ıırnıi~t ir: 

" ~I anızatırıı . buraıln hi
tiyor. Cumlıuriyt• t. Halk 
l 1<ırtiaine :<1 dık ve onun 
i deallerinirı tahakkuku YO · 

hıııcJa <'nl ı:-- nıakl:ı balıti-. . 
y :ırız. Bizi bu va~ıfları-

ıı ıızla iti nındın ıza 1:1 yik 
güryorsanız yüksek rey· 
terinizle bu itiuıadınııı 
izhar etmı;ııizi rica. etle
rim. ,, 

Sık s ı k alkı ~lan:.ın Baş
vek:l:n bu ııutkurıdan son
ra Hcfik Saydam kal.ıiuc

Tiirkiycnin lıaı id f. iyase· ~ine ~ro rey ile ve mev-
ti bir tebeddül gö:;terınc- mıdun ittifakilc itimad be-

Dünyanın ha~ döndii
rücü ,.a:t.iycti sii;atla de
ği~mcs i ndeıı, mi lll't i ıııizin 
sulha olan merbutiy<·tiuin 
daha ı:;ıkı olmasını istil
zam etmektedir. Bu Rür:ıt

lı taha n ·üllcr yanında. 

nwktedir. ı 
yan edi mi~tir. Bunun 

Dostluklarına. iınza~ ı· 
üzerine tekrar kürsiye na ,.e nıu:ılrn<lelerinc sadık 
gelen Baş"ekil Hcfik $ay

Türkiye, sulha aynı yol-
uaııı: 

da clc-rauı etmektedir.,, , "Gerek bendeniz ~·c 
Bundan ::.;onra. Türki-
. . 0. fk ' . • gerek arkad:l~larım iti-

ye ıçın nbe. ır ıf· ırt cl~r·es~ nıadınrw. ~ükranlarımızı 
y·ı.nı ne ır mf'n .ta ıı ::ı ı . B 
· ' ' · · · ı !Al t · 1 aıze<.lımı. unu hak ct-sullı emellcrrnı ı ı a e mı- ~. . IJ. • • 

a· . 'fu"rk \'atan ve 1 me~e çalı~:.ıcabız,, demı~tır yecc0ını , 

Uzun Oal!r!..:_ 1();3H m. 1 8~3 I\cs. / l~O K,., .. 

Kısa Oalğa: HJ.7 4 nı. 151H5 Kes. / :?O K \'\' . 
31,70 m. 9-163 Kcs. / :?O Kvv. 

Bu günkü proğram 
12,30 Proğraın 

l !,fü5 Türk miizigi- PI 

13,00 Memleket Saat a

yarı, ajans nıctf•oroloji ha

berleri 

13.45. J 4 Konusrna kadın . . 
saatı-Ev hayatına ait 

18,30 l'roğ'raın 

18,35 Miiıik c )d:ı 111 ih.i-
gi- 1'1 

1 
19,00 Konw;;nıa Türkiy<• 

po::,tası 

20,00 Ajan:;:. nıetPorol oj i 

haberl t-:-i, Ziraat boı sası 
fiyat 

21,15 Türk miizigi 

2 l,00 .Mcmlı:kct S:ıa.t a. 

21.00 Konu~m:ı Hukuk 

İlmi Ya~ ma kurumu 

::.? 1.15 E~ham, tah dl:H, 

kanıLiyo - nukut l.ıursası 
fİ~':lt 

21,30 Miizik R~ıdyo Or
kestrası Şef: Ihısan Fe
rit. Aln:ır 

:?:?,80 Miizik Soli~tlt' r J>I 

::rn ~oo ~Iiizik Cazuanıı PI 

:?:3,4;\~4 Son <ıjan ~ , ha
bPrlt' tİ ,.e yarınki l >rnğ. 
ram. 

ingiltere 
Yunan ve Yuğoslavyaya yardım 

edecek 

1 
1 

' 

1 

. ·oh ut -
Jİ err.iııı e ı.. -Pirinç 
~aJe Ya~ 

_!'ere y:ıır_ı _ 
Ze\'tin va :rı - -· _ ,_-__ 
Yün 
Deri 
Hadcuı 

Badem içi 
Ce·ı:iz -Ce,·iz i<; i 

-
.Mahlep 

i \lazi 
Kesme ~eker 
Toz ~P-ker 
Kab ve 

~ahun . 
l,.'ay 

6 ---
2 j \) -- -

-~-:> ........ 
90 
s-o -- --
7 0 
•~ 

4 4 -- --
4 
1 

-9 
·-

0 
8 
o - -

1 
5 -+ - ı 
8 
1 
o 
9 

3· o 

1 
8 

3 
11 
4· 

35 
- - .!.... ~--

o 
o Kuru iizüm o -, - -

l\~knwz ) 

1 
] . 

Hal -- -
1 5 o •• 

• " 

il~ Oğrsti m 
l\lc:ıarif Ve . 
haftalık nın 

1 Kaleti
ola rak 

çıkarnıa >-a g devan1 
ettiği <İlk Öğretin1) 
g<lzetesinin (8) ncü 
nüshası da ~latba
anııza geln1İştir. 

l\1 ua ili ı11lerle ta-
lebelerinıiz İçin fay-

( Ba:-: ıaıafı ı nci l5ayfaua) . . . . I da it yazıla r)a süs.. . 
etınıs, kabı ne ıçta n1a 1 -: 1 L -

. · . ennıış o an 11u gu-
halınde 1ken Roman zel gazeteyi oku-K ~ı bin<", Yun~ n is

t an ve Yugoshı \'\'a- 1 
ya )'<lrdıııl için ic1b 
eden şeyleri deripiş 1 

ya elçisi Hariciye Yucu la rı nııza hara
nezcı re tinde kabul 

retle tavsive edet:d i ltn iştir. 
rız. 

Ana 
Bay Lebrun vazi

yeti dinlendi 

Çocuk Esirgenıe 
Kurun1u Genel ~ter
kezi tarafından çı
karılmakta o 1 an 
(Ana) adli derginin 
(15) S1yısı çıkrı Ij1tr 

Yurt yavru.larınırı 

Sağlık, Sosyal Kül-

türel dur unılarının 
inkişafına hizmet 
eden bu kivn1et1i . 
dergiyi çocuklara 
çocuklu ana veba
b<l la ra tavsiye ede .,, . 
nz. 

Ankara D Radyo: 
F rn nsız Cunı hurre
isi Lebrun bu sabah ı 
Hariciye Na zırı Bon
nevi ka bu 1 etFniş, 
v.ıziyet etrafinda 
izahat a 1 n1ıştır. 

Hariciye Nazırı 
Bonne lnğiliz elçisi 
ile görüşmüştür. 



1D AREHANESİ 
ükl llallr"e·Jf Blnaai H~; Daue 

T eliraf Adre•İ 
Mardinde "Ulus Sesi,, 

ımınrnınıııııııııııumıııııııııttıııııııııııımııtmilııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııımıımııınııu · ---

i Halkımıza Müjde : 
iMardinin en meşhur Fotoğraçısı 1 
== M.[Reşit cevit i u = 
...::: 
es 
E! 
~ 

Mardin Nafia 
dairesinden 
ı - Eksiltmeye Ko

nulan is: Parkta Vali • 
konağ'ı medhaliodeki 
harap Duvaı·ların inşa
at ve islcıhlan işidir. 
2 - Keşif l>ede1i 176G 

Lira bli k u nışLıır·. 
:l - Eksiltme ~ ı /• ı 9:19 

Cuma güniı ::-aat 14 de 
Vilüyet Dcıinıi Frıcüıııe-

Umumi Ne~riyat ve Yazı işleri 
Direktörü 

~1. ~iret Hayai' 
Ba•ıldığı yer: (ULUS SESi) .3.asımevi 

YURTOAŞ! 

Türk Hava 

== == E: 
e 
§ 
= 

=-=_::: ninde açık olanık ya. 1 
pılacal\tıl'. 

~ 4 - Muvakl~at tPrni. 

Y· 
a 

dım Et 
§ 
;;;; 
= = 
== =:! 
f;$ 

nat mikdarı ı: i :3 Liı adır. I B 
~ 5 _ Bu hususta fazla U y 
~=_: te r~ilat almak istt·ven-
. lerin Vilayet Encıi meni 

r ım en bücJ 
i3 

== 
~ = i ıı- Nafia claiıeı-:iııe nıü

, .,_. racaatlaı ı ilôrı olunur. yük biryurd or-= e 
E 
Eii; 
E3 
E: 
E3 
E: 

= 

El! 

:;; Gümrük Caddesine nakıl ederek 

~ AteJyesini ~lodern ve sisteın:stik bir ~--~-
:: hale ifrağ etti 
~ -
~ Atolyede Gice Glindüz ve her z~man arzu edi-l len tekilde, ümidin fevkinde Resim çekilir __ 

il Bir defa tecrübe, Atclycde yapılan yeni-
e likled isbata kafidir 

l.1Hllllllllilillll!llll 'llll1Ulllllllllllllilıllllllllllllllllllllllllllllllllllll lltlllllllllllllllllllllliillniıllı llllllllllll == 

Türk e\'İnİn şe

refli ananesi kiler
dir. 

Kavanoz. kava -
noz reçelleri. şişu 

şişeşurupları olnıa-

yan bir ev, Çocuk

suz bir VU\'a kadar 
tadsızdır. 

Bu güzel anane 
nıizi y:1 Ş<t ta İıın. 

Yuvanın saadet ve vnrlıo·ını <lo<>·uran 
,...., b ' 

Aile düğürnünü kuV\'ctJ~ndiren çocuktuı·I 
Çocuğu SC\'. S~vilnıek~eo mahrum bikes 1 
vavrufarı da hatırla \ ıld:l hır lıra ver 
"' 
Çocuk E"iı g en1e Kurunıunh üve ol. 

"' 

Yurdun en uzak köşesindeki Yoksul Yav. 
ruların sağlığ·ına e:·işebilmek için Yılda bir 
Lira verip Çocuk Esirgeme Kur·umuna Üye 
olalım .. . 

........... E*±i::ımlm•ı .... -. ............ 

ıı ıa 1.-, Ji 

"\' itik Ayni~ at I 
Ankara Piy; de cu ur. 

sil.ıh ve c(·ph:ı n t>s İ 

Mü d ü d ü .!! ünün 8. • ----mıı:---1m-::ııumı:uıım~t:mlıı':lli-••lıii:nr-~ 
Hd. Tl>. N.ınuna dol 
durulan l'!./7/üa gün' Tür Hava Kurumu 
2/1 ' cilt 7/:3/ :36 Nu
nıarCllı harbive av-., "' 
niyatı zayı olnıuştur 
~luhteber tutul nıa
yaca ğ-ı i)tın olunur. 

Hd. Tb. Konutruıhğı 

t 

21 cı - T f R T i P 

Büyük Piyangosu 
ü ncü Keşide: 11 Nis~n / ü3ü dedir 

Büyük İkramiye: 50.000 Liradır ... 
1 Bundan başka: 15.000: 12.0CO, 10.000 liralık 

ikramiy~lrrlr. (20.000 \'C 10.000) liralık iki adet nıü
kflfat \'ardır ... 

Yt·ni tertiptPn bir bilet alarak i:-;;tidk etmeyi ih
mal etml!yiııi.:. Siz de piyangonun mesut \'e bahti
yarlan arasına ginııi~ olursunuz ... 

('I 

~ 

••••••••••m••••••••E•••••••••••a•••••o••••••"·•• ~-•••••••••~•••••••••••a•••••••••••••••••c•••••a •• ~A .. "·, 

ii Y urtdas! i~ 
•• ~ • 1 
•• •8 •• •• i! KURDlJÖUMUZ f ABRİ·. S': 
$! KALAR VE Y APTIÖEMIZ ~~ .. ~-
:: DEMİRYOLLAR !S •• • • •• • • :: Hep ulusun biriktirme gücüne : ! 
:: dayanır. ~ ·., 
•• •• .. ·~ !! Bu gücü arttırmak hep senin ~= 
i5 elindediı- !5 

ı •• ,,. 
;;:;::::::::::::::::::::::::::::~::::::::::::;:~ 


