
vi 

-

tn~ 

fay" 
us ... 

t 
U I 

~-

r-

r 

a I ık. 
~ll il· 

i ih· 
lı ti. 

~ahibi ve Başmuharrir 
SİRET CAYAR 

~er;ııeıwt ın •:ı fııne nid ynzııarıı 
'il' faıa:-ımız a::ıim:. 

Basılın:n-an ,·azııar "'eri . . ,.. 

Sayı 1196 
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,= ~ Sİ Y_A SA b ~ G Ü N DE L İ K T Ü R K _ G A Z E_ T E Sİ 

Cuınartesi 

Sayısı 100 Paradır. 

Coğrafyadan Tarihe .. 
Arnavutluk ta Habes;stan Q"İbi .. ~~ 

(:oğr:ıfy<ldnn silinirken, in'°'anlık 
ve bü t Ün nıeden i vet ü lenı i her - ' 
S"\'den ev\'el kuvvetin hakka crn-, ~ ~ 

lıhiyetine, zayifin kaviye nıc:ih-
künı o\du~uııa bir daha s·lhit 

~ ~ 

o 1 n ı u ş t. ur. 

Yazan: Siret Bayar 

Tcı mopilde LPoıı idasm 
iil,' yii'l. kahramaıı 

!'partalı ile Sar lı asın 
800 bin ki:-;ilik muazzam 

hı ~istan gibi co;i raf\·a<l::ın 

\'(' lıaritadun ~nirn• reı... 
t::ır ıh · mal ol lu. 

• 
urdusmı:ı. kar~1 g·ök~iinü 
~İ[ı<'r c:derC'k yurdunun 
Selftıneti, ulusunun istik
lali uğ'run<la :;erefli bir 
ölüıııle h:.ıyatlaıını fe
<la edi.Jcri iizerin<len t:mı 
~-124 sPne ~eı;ti~i halde. 

Arnavutluk faci:ısı iıı

::-ıarılığ'ı \'P biitiiıı ıııt•dflrıİ

vet ftlt•miı.i lwr :-;!'vden 
t!\'\' ı·l kın \'••tin hat.:"ı..;t ga-
lip, zayıfill k·t \'İye nıalı
kGm olduğu 1ı r de' irıie hu-

lundug-tmıııza ' '" 2000 yıl 
evcle aiti in::-an ~o:~ etıııek 
uarbaı lı1mın \'C Z:l~ ıfı yut-ak g:u;lı tarih bu e~::;iz 

kahraıııanlıı'ı lıftlü ihti,·ar 
sinesinde ı-\'aşath·or ·. \'C 

uı:ık ilıti;:ısıııın lıahı mcvt·ut 

lıiiyütüyor. · " 
Yeni asır turihinde 

bu bıramanlıi'r:ı e::: olmak 
hakkını, Arn~~vut ;ılusuııuıı 
bir avuç fe<lekfır e-;lftt · 
ları kazandılar. l>ah:ı uir 
ı\aç ay <'''vel p:n<:alanan 
ve btilttya uğrayanlar 
~ilıi mütl'C:l\'İzlen· k:ır~1 
1 ııü<J:ıfaasız olarak kapı 

~a.~ını a<;mamak uırrtli~iııi 
~<Jstp rılih·ı-. 

l"akat nasıl ki, iki hin 
··l'rıe ev\'Cl IJiivük İran 
iıııparatorluğu iıc kil\iik 
Y Utıan cu m lıuriyPt iNİ a r:ı
sın<Ja IJa~layaıı Pl·loponz 
trıuharcbl•leri kuvn~tiıı g.ı
leue~ilc m;ticelt·ıı:rıi~. kah· 
tarnanlıklaı ı hala tHih 
~ahifelcr ııdc nı~avan :1UO 
l~partalınm ~ <l .. u~ geı;ittc 
Lüyük bir orduya karşı 
ılu rmala rı lıi r netice \'l."r
ııı eınis;;;e toıılarn, mitral-

ı.°""' ' 
Yozlara, tavvarclcre, 'lırh-
lı tankİara; lıülasa insan 
Yok edici; asrın en son 
Irıodcrn cih:ızların:ı k:.ır:;-ı, 
alıJlfülc tül'ektcn bile mah
rum uir avuç insamn 
Kögüslcrini yurtlan u~runa 
siper edişleri <le iki dafa 
ll&.ldırıcılan denize dök
ınektcn L.ıa~lrn bir netice 
vermedi, Arnavutluk ta Ha 

hulundu~mıa :;ahit kıl-
nı ı., tır. 

Be:;-er t~rihiniıı ıııill\'c

rini 'e btik:rnwtiııi dc
i'ri~tircıı, ıııih.·oııl:ue:\ in-
::" . 
~ ını ~·iyen :rnııııııi harlı 
lındire:::iııdt·ıı t'onra, lıir 

dah:ı lıi.ivle lıir harbin 
bı şrr lwy:ıtı ii'l.erindc fa
<'i:ılar doğurmaması iue
nliııin tahakkuku yolun
<ln en Lo~ta .. ~tilletler 
Cemiyeti,, kuruldu. 
~lilletler hududuııuu val

nız :-ilftlıla değil: lıe);nt·l
ıııilel lıukuk kaidelcrile 
teıııiııat altma ulıııacagı, 

ıııilh·tlcr :ıra ı hı•r dava
ııın. her hakkın adult•t 
nwfhuınları dahiliude hal 
cdilccC'ğ"i, hak~ı'l. tPrn viiı-
lere, kavilerin zayifieri 
ezme~iııe meydan \'eril· 
nıiyeceği "e l.>ciylc hir 
hal Ytıkunnd:ı ~lilletler 

Cemiyetine dahil devlet
}C'riu mii~terek cephe ala
rak bu tecaviizleri def 
edeceği prensipleri ilan 
edildi. 

Uilhassn küçiik de\'
Ictlerin yii1.U nii giildiiren 
L>n insaniyete \'C t-;ul h:ı 

hizmet idealleri karşı. ın
da dt>mokrnsiler lıan~ po
letikalarını lıu pren~iplere 

sec1ak~t!e ku n·etl~ndir-

Büyük Miiiet 
Meclisinde 

Anknr:1 U Nisnıı -
Bü,·ük Millet ~trc-

~ 

]isi bu gün toplana~ 
ra k yefo t etıı1iş o\a n 
Isparta nıebusu İb 
rahin1 l)~ıni.-alavın 

~ 

hatırasinı t:lzİz için 
bir dakika avah:ta 
süküt edi lınişt i r. 

Hundan sonra ba 
zı n1ebusların inti
hc~ p nı az bata 1 a r ı 
okunınuş iki 111i lyon 
beşyüz bin liralık 

ıı ı i ili ı n Ü d n fa a t n h
s i s~ı tının encüınene 

koPın ası kabul edil-
nıiştir. Meclis P<t
zaı tesi günü top 
hu ıcı c a k t ı r. 

~em~erlayının Avam Kamarasın~a 
~syanatı 

Ankara ı~Nisan ·- gayrctlerİnlizde uğ
İnğili7. Bnş\'ekili B. radığ·ın11z bir çok 
(.,:eınberla yin, dün muvaffa kiyetsizliğe 
Avam kanıarasın- rağnıen yine tahan1-
J :' be va n " t ta bu 1 u . nı Ü l e tt i k. 
nurke.n Hariciye Na- 1 \7,1pcıc~t k çok zor 
zın L..r)rd Balifokta bir v.Jzifen1iz V<lr

lortla r kanıanısın- dır: Milletlerin i<le
ona benze r bir be · olojilcri her ne olur
ynnatta buluııınuş- sa olsun bütün gay
tur. retlerinıize devanı 

Çen1ber1',yin be
y:ııwtt~: 

<< .\lussCJlini, ı\l<td-

r id y;l ç~ t res1n inden 
son r;, lspa n ya llcı ki 
gö ;ı ü!lü ~ıskf rleri bu 
<1 vrn en do!' uzunda 

~ 

o-eri c-.-kcct><»i 11 i te-
~ . n 
yit etııı ş:ir. Bı İta n -

d v. "f e ecegız. aa rruza 
u,i{rayacaklnnn ve 
hüviyetlerini kay
betınenıek isteyen
lerin yanında dainıa 
yer alacağız» denıiş
ti r -

D
. v , h b 1 • ya bunu senet itti-
ıgeı a erterı - haz eder. 

Mu~arriii miz 
Husay~ine gi~iyo r 

miz iç sayfede,. Sulhu nnıhn foz,~ 
1 ctn"ck hususunda k ı 

nırye çalıı;:ırl:ırkcıı: totali
tPr dc\·let ler yan ~izdiler. 

Millf'llı·ı Ct•miyPiiniıı 

k:ırar ' 'P h•ıllıiı leri bin
lt'rce yıllık tarihe malik 
ohııı za• ;ıllı ILbı •:;-i.;tanı 

i:;t ilftd:111 kurtnr:ıwadı. \'i11-
J;1pon lı:lrlıi. l~p:ıııya tıo 
ğ·u~ıııa:-;ı lıakkındal,i cc
lllİ,\'Ct kar ar larıııa ıııt•telik 
\'CrPıı olın:ıdı. Bir <·ıuri 
vakilı· Avu tur.'·;ı lı:ııit;t

u:ııı ~ i lirı li, \'11ko ... ]ovak
ya parı;.alaııdı, Lit\' !l.11\'a 

diz ibtii ~üktüriildü ~ e 
ui!wyı·t bir <·ıııri ,·akile 
de Arnavutluk vutuldu. 

Bu eıııri \'akikrin he
defi lıit; tf• gizli dt·f!ildir. 
Fransaya kadar eıi~mek 
istep•n b ii yii k Cenıı ı:n, 

Adrivatik ve AkdPııiw 

hakiııı olıııak vp Balkun
Iarn kadar nüfuz ~alıihi 
olacak bir Hoına impara
torluğunun ihyası lıcclcf
ll•ri artık keıı<l ini ırizln·c-u . 

miyor. Dostluk.lar2 mu-

:ı hC'de IPr, ıııtizaken• ler, tc
rııiırn tlar. hunlar lwp hoş 
:-;evler. \';tklt k:ırnııııwk . . . 
it:in nıa:ske aıka~ında oy

nanan oyunlar. 
Hakikat olarak yalnız 

~unu ~<irii~· orui'.: 
Bugiinkii ıliiııyaııııı 

karar:;ız \ ' t! lrnlutlu h:ı \'a 
::;ı iı,;indc ~·arpı~:Ul fikir 
ecrı·ya u ları Vl; ılll· ıı f :ıa t 
ihtira:-;ları z:ıyifleri c•zi,,·or, 
kiiçiik de\'ll'tleri ka\'iye 
malıküın Ediyor. 

~üzün kısa~ı: Adriya 
tik kıyılarını kaııa lıoyu
yan .\rııavutluk faciası. 

her :;-eyden en·el uiit ii ~ 
a<;ıklıµ·ile ~u hakikatı mey
dana. kov ın u~t ıı r: 

• > 

~I illetler harnlwh• ı i 
fr1.erin<le yeni bifor \'ar
lık kurmak ist<·,\'Pll tot't
liter de\'letlerin tı · cn \'ÜZ· 

leri, emri "akileıi <iüııya. 
yı uuıumi bir harbe ı::li

rüi~lüyor. 

(;azetemiıiıı Muharriri 
İbrahim Necdet Göker 
l\ a.ıalarımızda bazı tetkik-

İ Necdet Gök er 

ll•rıh: bulunmak \'C gaze
teıııize hili.lirnı<'k üzre ya.
varın Nusavbiuo , .. idPcck-. . e 

tir. 
xu~ayl :ııdc devam 

t>ıircek olan bu seyahatı 

l'~n.ısımla y:m arkada~t
ınız her kas:.uaınızda uıcm
!PkPt lıiiyüklcril e \'C muh
telif meslekten halk sı

nıflarile konuşacaktır. 

Bu intilıaların tesbit 
ed<.'ce~i en mühim kısım
lan sır~tsilc gazetemizde 
nesir euece0'iı. :t - n . 
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ilk Öğretim saha uı 
radikal hamle~er 

a 

lık tah~il lıu lllltilll'U ll<'l'('(lcıı uul-

Sayı l 196 

1LI Seçme Haberer 
--~~----~--~~--~~~--~--~~-!.-.-, 

motleru clr,·letin lıt.>lkt>ıni

~idir. ~laaril'i TulJa a!!a
cırıa lıı·nzt·t<'nlt·r ft>oıl:ıl 

telftkki,,·e terl'iiııı:\11 olaıı

Jardır. 1 >cmokı a:-i dt•\'riıı

de hu telakki btihfafl:t 
k n r:;ıla nır. 

kt'ıııi,\'<'I ıııı':·il'le~iııi Tiir
ki~'l' it:irı <•rı ı·l\'ı•ri~li lıir 

t:ırı.da lı:ıllHııH'k z:ırıın'tİ 

,·ardır. 

ıııa lı? 1 
Yapilaıı ilk suıı d;ıjl:ır-

d:ııı aula::-ıldı ki lıPr k.iydP 
okıııııa r•ızıııa lıill'ıı lıir iki 

Macaristan üs~üp hngresi 
MiHetler Cemi
yetinden çekildi 

'\'uğoslavya nın üs 
küp şehrinde t op 
l clncıca k bevndınİ 

Cunılıurİ.\'f'~trııı t•n f 1. 
lrkşrutiyı•t de d:'lıil olılıı 

ğ"u !ıaldt•, i!k tahsil i:;:lle 
kat'i.V,\'('11 11!!,Ta::- •lıııaıııı,;. . . . 
her ~ey t;ı lıii .:;"~ i r 'L' 

tt>kc1 rıı ül üıı" lı ırak ıl ııı · ~t ı r. 

Uurıı huri ~·<' t t t· ıı 
ilk oknllarımızda 

ı·v ''ı•I 

tall'lıe 

~a~·ısı, ;J;:süüü 1 di. Huıııııı 

629.14 ü kızılı. 

Bu \'ekfın cuıııhurivct . . 
devrinde her . Pile külli-
yetli rıishettr :ııtarak lrn 
gün talebe ı:;Hyı~ı 7HR'i "' : 

bulmuştur. Bunuıı ~ü3328 i 
kızdı. 1 

Bu halden nı c·ııı ııun 

olabilir miyiz? l >ünkü ,·:ı
ıiyetiırıiz!c mukaye:-;e ede
cek olursak elbt>ttP. Fa
kat ba~ka vaıiyetlrrle mu
kayese edeeek olıır::-;nk 

asla. 
Bu gün Tüıkiyec!c 

1 

Tiirl: i~·ı·ıı iıı ıı • kadar 
ilk ukul iiğTPtlllf'tlitıt' ilı 

t iyal'ı \·a rdır ? Takrilwıı 

40.000 i)~rt>ltnPll dt~ ip 
g-ı'ı:ıııe~·iııiz. 40 lıiıı öP,·
ı et ııwrıirı ~·al ııız ııı:w~ı ı·l

li:;t·r liıadaıı ::-.PııPdı; :!5 
ııı;ı~·orı lira ı·dı•r. 

Kırk lıiıı iiğTı•tııwn ye
t i~t irrııd~ it;iıı IH'r seılf' 

t'al ft•dilPt'Pk ıııii~'Ollhl'l U<l 
lı(•salıa katacak olursak 
o zuman i!;'İH tah:ıınmiil 

lıududıııııı :ı~tıı~mı görii-
• o ~-

l'ÜZ. 

() JıaldP lll('l:i\:]Pyİ kl;l-
~ik ııt'ullerin hariC'inde 
hiı· takıııı ı.::-ullı·.h· 'L' 

radikal olar<ık lıalll'lııwk 

il':tlıC'dı·r. 

~laarif \rl'kili Saffet 
Arıkan ~u dii:;-iince ile 
't• :;;11 tarııl<ı ha ı ekf't et
mekle ıııe~'dl•ııiıı lı:.lliııi 
inıl-:"111 dahiiiıw ::-okııım~ 
tur. Tiirkiyt•ılt· ııiı fll~u 

400 Jurı :ı~ağ"ı takrilı<1n 
32,000 kiiy \':trd .r. Bu 

tahsil ı;ağınu:.ı.ki ı:ocuk 1 a- köylerde iİ\' ~ınıflı ,.<' tL·k 
mı miktarı 1.000.000 tlir. (igTPtıııcrıli lıin·r okul aı:-

Denıek ki~ sliyle bilde ııı:ık zaıuridir. >.t tekinı . . . 
l>ir milyon t;ueuğ·u lıl·ııiiz A \'J'ııpada lıir ı;ok küyh·r 
okutanıı~·oruı . Bııııdan ' de ii<; n·ya c~:ılı:t fazla • 
memrıun dı·ğ'İIİı. ~<ırıra sııııl'Jı \'t' tek iiğrt'tn~eııli 
diğer ıle,· letlPrle ıııııka · ıııddt·plcr nı<'\'C'ultur. 
yt>~clcre giri:-;;Pc·ı·k olıır .. ;ık ( ı haldı- ı.·oeuklarn Lu 
İ.Ju nıe~'elr.de tlt' lıa~· li ~· a- iptidai ıııalıım:.ıtı vercıı. 
ya kaldığ'ııııııı g-iiriiyornz. , ~ueuklarıı1 gfo.ii nii açan. 
Burulan da t<ılıii lllf'lll- , ~ır:ı!:iıııda kü.\'liiye ele zi-
mııı dı·ğ"ili·1.. ra:ıt ~aha:::ıında "e sıhhat 

O hah.le ilk öııre lııı 1 i:;;lt•riııue fait.le tt· ıııiıı aclt·ıı 

aı:ık:,!.iiz iıı :;:ı ıı vardır \ 'l! 

lıtıı ıi;ı rırı yiizdl· dok~:1111 

ı ırdud:ı t;:t \'W:l11k \'{·ya 
oıı l,;ıı;;ılık C't ::ıİ HI ir. l J b:ıldı! . . 
lıııııl:ıı ıl:.ıı istif:tth· t•dile-
lı i 1 i J'. 

Huııl:ırı ııı • ııılekıiıı ınıı

an·eıı nıınt:ıkal:ırıııa top· 
laıııak: or:ılarcla tH;ıl:ıc:ık 

kurt'lard:ı D- 10 :ıy k:ıu:ır 
kPndikriııc: iıir ~ok zirai 
ıııalı:u etler. :ııııt•li bilgiler 
''<'rııı ek \'e iptidni maltı· 
nıatlarını (l'eııi .... lı>tıııek ve n • 

oııdan ::;oııra da ayda on 

lira mukabilinde kPndile
rirıt! kl'ııdi kii:;lcrintle E
<ritııwnlik ,.a'l.il'et"İ \'Prnıek. 
t'O 

l~te E;1;it ıııen teşldhl
tıııın aııa hatları buıılar

dır. 

Eğitııı(·rı lıir tar:ı ftarı 

kö~'Ün ı;ocukları ile ıı~ra.
~ırkc•n tlifr<'r taraftarı kü
yiin l'itlaıılık vt• ağat; i~lc-

ri ilc• uğTa~at'ak, cins l>uğ
ıJa~·l:ırın faidrsirıi kö~·lüye, 

Buda p ~ şte<len bi 1-
d iri ld i O-i ne o·öre i\t a-h ~ 

ca rista n i\1 ille tler 
Ce ıniyeti ne gönder
diğ i bir n1ek tupla 
.Hi llet ler Cen1 ive -.., 

t inden çekild iği ni 
bild irın i şt i r. 

Beynelmilel / 

.,, 

lel \' Cl cron kon <rr esi 
h b 

ne hükunıetinı iz n3 
nuna iş t irc1 k edece 
ola n de vlet denıİ( 
)'Ol la n işie tn1 e 111 Ü ... 

dürü Nusret ile An· 
kara t a hs ila t r e is i 
C en1al Yuğoslavya · 
ya hareket etn1iş · 
fe rdir. 

Buğday kongresi! ______ __..., 

Ö nün1üz<leki Ha- Arnavutluk 
zi ran ayınd :.\ De ı e
te n ş . hrinde topla
naca k ola n Bevnel-

.1 

nıilel buğday kon-
gresine hüln'lnıeti 

n1 izde davet edil-
111 iştir. 

hey' eti 

Roma , 13 Nisan -

Ya r ı n Ronıava 

bir Arnavutluk he
yeti gelect ktir. 

bilfiil arılatac:ık kt ııtli tar- :-----------
ia:-ı daima ııiirnum·lik tnr
la ola<'ak ve i:-tPycn küy
Jiiyp lwr rnın:ın yardıma 

hazır lıulun:ı<·:ık ...... 

f;-;te lıir E0·itnıcn ki hı·m . ,.., 
çocıı k 1 u nır:;;!.! 11 I heııı de 
muhitiıJİll prodok siyotllı 
ilr. 

Niifu:-;ıı 400 den a:;;ağ·ı 

ohm ii~· l'ııııflı ve tek üğ·. 

rl'tım·ııli kliy ( lkulları için 
~iıııdllik uıınd:ııı <lalıa ucuz 

ve el verİ\'Ji uir te~kil:it 
diişünmek gii~·tür. 

lki yıldarıueri takriben 
2000 Eğitmen ybtiı;;tiril
mİ\'tir. Bu yıldaı~ itibaren 
hrr sene 3000 Eğitmen 
yetİ\'tirilınek iizcre tertibat 
alınmıştır. Bu ~urctle ilk 
talı~il da vaınızııı keıniyc~t 
~afha:;ı on senPue hallcdil
ıııi~ olacaktır. Bıındarı her 
kl'Sİll (İ\•(inııwğu \'C SC\'İfl· 
nıeğ'e lıukkı vardı r. 

Amerika da 
Memnuniyet 

Ankara U Nis: ın: 
va ş i nğton: Fn1nsn 

ile İogilterenin Bal
ka nları granti azİ ı ll ' 
1 e ri Anı er i k a <la b ü -
vük bir rne nunivet
İe ka rsda nmıstı~·. • • • 

Fransız Başvekilinin 
sözleri 

Ankara J-1 Nisa n: Fra nsq B şve ki 
li D ılcıdiye de <lernİşt i r ki: F ra nsa 
B 11 yük B ı r i uu, ya ı I e l~ u '\' ;.l , A 111 er· j k a 
ve U ılka n ltır lcı dainıa t~nıast cı h u 

! uıı11ıcı ktadır Fransa top ra kl :ı n n ı , c 
i rn p:ın1t o rluğun u her t ürlü t <: cavüz
ler dt· ıı k unı nla k İşe Frans<ı h<1 1-
k ı nın tık h c:ttiğı v zı fe hudur. 

~ehriuıi1 İlk Okul Ta1cbelerimlen uir gurııp 

Yunanistan temina t a ldı 
,\nkara U Nısau - B~rlin: Yuna n is
t an, l ta lyndn n İ sted iği bütün tenıi. 
natı alınıştır~ 



•üs· 
top· 
l ıni .. . 
res ı" 

~ 03" 

ecek 
·nı İ( 

ııÜ"' 

An-
-cisi 
ırya-

ı-

va 
he· 

l 11: 

al· 
ın

u · 

ı--

n 

1 -

ka 

Sayfa 3 

SEHIR Ve 
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1 

1 LCE 
~ 

il . l I J E ,' l I~ E il İ 

Belediye Reisimiz gitti 
Belt'dİ\'e Reisin1İz Brıv Aziz Uras şe

hir n1ec\ isi ııden iki av nı~i'.un1vet rı l 111ıs . " . 
Ve dün lstn nbula n1üteYeccihen şehriınİz· 
df:n ha relcet et n1 iştir. 

Aziz U ras İstanbulda bir nıüddet te
davi olunduktcın sonra Ankanlya gide
cektir. İ\'i yo'culuklar dileriz. 

Savurdada 
23 Nisan Hazırhkları 

başladı 

Sa vur İlk n1ek 
tebi talebesinden bir 
kısnıının istiral<i le . 
23 Nisan cYecesi Ço-

l"> 

cuk bavranıı ll)Ü-., 
nasebeti le bir Ba-
lo verilnwk ve nıil
ltt saltanatının ku- 1 

ruluşunun Hl nci 
Yılını dn ne ş'eli bir . 
sekilde Sdvur Hal-. 
kevinde kutlulanıak 
için <1 ltıkada rla rca 
lftzını gelen hnzır-
lıklnrn şiıTaliden baş
lı1 n 111 ı ş 1 ı r. 

Kış ile ~aharın kucaklaştığı saatlar 
revi bu lan kar vı-., . 
c'ınları sehrede biı· 
~ . 
bey~zltk <ışılıYorJu. 
Halbuki yine- evel 
si gündenberi Ba
harın neş'e 1 i güneş· 
leri içerisinde yı-
kn n ına ı~ ta vız. ., ., 

~lardinliler geçen 
gün dolu ~fctinin 
şehre düşen dolu 
taneleri hücuınuna 
nıaruz kaln1ı~lardır. 
Bereket versin Sn· 
\'tırdn olduğu gibi 
ceviz bü \'üklüğüıı
de deg"ri kİi ve sürek-
i 

· Bu \'aziyet karşı-
i deva 111 ctı neııı ış-

ti. G çen o-ün sa- sı ııda eye} ki gn n 

hah kış bütÜn HZn- sah.ı h ile akşan1 
nıetile soi11urt kan za ına n la rı i:l ra sı nda 
çehresi ve beyaz geçen va kıt la ra vu
Yor<r.a ni \e !!özleri- j l\arıki b:lş\ığım;z -

(Ulus Sesi) 

Türkiye radyodifüzyon Postaları 
Türkiye radyosu Ankara radyosu 

Uzun Oali!.!_ 

Kısa Dalğa: 

ıu3n m. ısa Kr~. / ı:?O K""· 
1ü .7 4 nı. 15195 Kes. / 20 K v "-
31, 70 m. ü-lu5 Krs. / :?0 K\·\·. 

Bu günkü proğram 
• 
1:3,30 Proğ;ram 

1:3,:-35 Müzik Xe:-;<'li ınU

zik-PI 

14,00 Memleket Snat a
yarı. Ajan \'C meteoroloji 
haberleri 

14. l O Türk nıüzigi 

Veysd \'e llıra hiın 

l !))35 TUrk müzigi E8ki 
l'~Crlcnh'n ııı ii t c• ::ı c kkil 
proğıanı 

20, 'i5 Teın ~il Pelt'aS ve 

Akl iıatıcl 

~ l, 1 G ~leuıi<·kPt R:ıat a.. 
yarı 

Ilul!day _2_11 75 
Arpa 2 1 50 

U-n (Bir çuva.1) 620 -
-Darı -"2 5o 
~oliüt -(f" -
~l Prciıııek 2- 75 
Tiri~-- ~2 --
:sacıe Ya~ 9o -
Trn· y~-ı - 85 -
ZP\·tin y'a.:rı 70 -
Yiin - . ·-44 --

-- --
Deri 40 -- --
Badem 18 
_BadCİn içi 90 -
Ceviz 18 ı= 
Ce,· iı i1;i 50 
Mahlep 30 --
~lazi ---19 -
l\.e::-rne $eker 35 -
Toz :-:c:kcr 3"1 -
l~ahve l18- -----
'a\Jım 4:1 

14,40 )1üzik Bale miiıigi 
-1'1 

~·a~' 350 -
~1,15 Eısham, talıvihH, ~ --------Kuru üzüm 20 -

lwıııhiyo - nukut borsası l'l!knıt·ı -- 12 
15,30 Konu~ma Hukuk fi~·at ---- - -Hal 1 50 

ilmi yayma kurumu-füıy ~: .2ö XP~r>li plaklar- R ----• 

SchMar::ı \ 
~ı,;_m Jliizik Ku~nk or- ÇO k 

1~.~~ Pı:~Wam \ kt·stra -~ttf: ~t·cip A~kın j CU 
1 ı ,3n )l11Zık Dans saatı 

-Pl 2~ 00 JI , f a' ık posta ku- Ç k E · · ocu s1rgen1e 

18,00 Korıu~ıııa Çocuk 
Esirgeıııt• kurumu 

19.00 K oııı u:;;ıııa uı~ poli· 
tika hadbc:lcri 

1 n, lii Türk uıüıigi lıalk 
ha \'ttları - Si"aslı Atı k 

tu~ıı 

2:U~O )lii7.ik Upen·tlcr Pl 
23,00 ~lüzik Caıuand Pi 
23,45,24 Son ajanR, ha-

berleri "e Yarınki Proo-. • o 

r:ım. 

( 23 Nisan Çocuk Bayramı) 
f:iıH·ııı.ı Salıiplı·riııe : 

Çocuk \'C'I r lı<rına Aileleri ilgi ll'nd i re-
~ 

cek Fıliınlerle siz de bu nıilli ve nıüşte-

rek dc.v.ı va ist;n\k ediniz. , . 
Çocuk Bavnın11 vakbştı. Çocuklara - . 

gö.;len ceğiniz Fılinıleri hazırlıyonnusu 

nuz. 

l{urumu Genel nıer-
kezi tarafından çı
kanln1akta o 1 an 
(Çocuk) aJlı dergi
nin (133) Sayısı çık-
111ıştır. 

Yurt va vrularının 
sağlık, sosyal l(ül-

1 türel durunılarının 
1nkişafina· hizmet 

eden bu kiyn1etli 
<lergiyi çocuklara 
çocuklu ana veba
b.nhıra tevsiye ede
rız. 

Yıl~a [ 1) Lira 

b lJ l d ı· . ll\İzin önüne h ... y- t n et ığııııiz gibi 
· · - · ( llıs ı'l.... 13 l Çocuk Bayrnn11nda C __ .. ocuklara öi[re-

ret verıcı surprız- . ~... ... a ıarın . . ........ 
lerinden bi rj ni da ha kucaklaştığı saat- tici, eğlendirici, t~rbi yevi Fi lin1ler ha · 

Her güu bi 'erce yav
ruyu senin yardımın, 

sen in şefkatinle sinesin 
dP harındn an Çocuk E~ · 
sil'gemc kurumudur. 

sırcılan1ış oluyordu. lar) detnek )azını zırlaynrak Bayn.ıına iştirak ediniz. 

Çünkü: Savur ka- geleceğini zannedi- [------------------
zanıızda yarını nıet- . yoruz. 

Yılda lira vt~. Ço
cuk Esirgeme kurumu
na üye ol. 



iDAREHANESİ 
EaJıd Halke·n Blna•i ffmamıj Daire - - - --

T eliraf Adresi 

M ardinde "Ulus Sesi .• 

Ana 
Çocuk Esirgerne 

Kurunıu G:.-nel ~1er

kezi tarafından çı
karılnıa kt a o l rı n 
( Ana) adlı derginin 
(15) Sc1yıs1 çıknıış 1 1r 
Yurtya,·ı ularınırı 

Sağlık, So:-.yal Kül-

Türk evın ın şe
refli ananesi kiler
d ir. 

K a vanoz. ka\'H

noz reçelleri. s:se 
şişe şurupları o l nıa-

tün~l durun1larının 
in kişn fına hiznıet 
eden bu kivrnetli 
dcro-ivi çocuklara ,..., "' 

çocuklu nn;-t \'C ba-
ba !ara tav:-ıive ede . 
rız. 

v;ın hir e'. Cocuk-.. 
~uz birvtı\'B !.:.ular 
tad"ız.Lr. 

Bu güzel a n~1 ne 

nıızı va şata iı ı n. 

. Yu,~a __ n!n ~a~.dct ve va rlı~ını doğ·u ı1 n n, 1 

Aıle dugun1unu kuvvetlendıren çocııı.-tur 

Çocuğu sev. S,,,ılnıektcn nıahr Ulll bilns 
va vruları <la h:1tır la Yılda bir Jir:ı ver 
"' 
Ç ocuk Esirgenıe Kurumun,. üye ol . 

Yurdun en uzak kö~e.;;jndeki Yoksul Ya v. 
ruların sağlığ·ına r. ı iş ebilm ek için Yılda bil' 
Lira verip Çoet:k Es;l'geme Kul'umuna Üye 
olalım ... 1 

.................................. ..m·~ I 

················•••r•R•e•••••••D•••··~·~··•• I o ••••••••••••••••••~,•••~••••••••a•••••• •••~•·~~ 
•• e J :: :~ :: Y ur tdas! ::, 
•• !) :rı 1 
•• •n • • GP 

ii KURDUÖUMUZ FABRİ· §~ 
$! KALA \fi~ VAPTIÖEMIZ ~~ 
•• •• 
5! DEMİ YOLLAR !! 
•• 1 ' 

5! Hep u lusun biriktirme gUcüııe ~ 

• 
ESi 

Umumi Ne~riyat v e Yazı i~leri 
Direlıtörü 

\L Siret Bura:-
Baınldığı yer: (ULUS SESi) ~~ımevi 

Mardin Nafia 

dairesinden 
ilk Öğretim 

ı\laa rif Vektıleti- i 
ı _ Eksiltmeye I\.ro- 1 nin hnftnlık olarak 

nulan iş: Parkta \'ali çıknrıncığn devanı 
konağ·ı medhalindeki ettiği (İlk Öğreti ın) 
hal'ap Duvarların inşa- crazetesinin (&) llCÜ 
at ve isJulılaı ı işidir. ~ 

nüshnsı da ~latba-
2 - Keşif hedcli 17ô6 

Lira 8t> kuruştıır. • anııza gelnıiştir. 

:J - Eksiltme 21/ 4/ 9:39 

~1uallinıler le ta, 
lebderi ıniz içi 11 far· 
dalı yazılarla ~ü.;;--., 
len nı j, olan bu O"Ü· y ,.., 

ze l gaz\;'teyi oku, 
yucu larınııza hara .. 
retle tavsiye ede, . 
rız. 

Cuma günü ı:;aat 14 de ~---~------~~-------------------------------
\'ilayet Daimi Encüme
ninde açık olarak ya. 
pılacaktır. 

4 - l\fuYakkat temi

nat mikdurı 1:33 Liradır. 

:> - Bu hususta Yazla 

tefsilat al ınak iste;ven
lerin \'ilfıyet Encümeni 
ill~ Nafia dairesine mü
racaatlat ı ihln olunur. 

ıı ıa ı;; 17 

Mardin 

Va~ıf lar mü~ürlügün~en 

Mar~ i n Bele~ iy e Riyasetinden 
Mardiu kasabası iç.•ne suy u projesi 

tanzimi işi eksiltmesi 

:\Iardin ka:-;ahaşı i<;ıne 

suyu tcsislltı ..ı iit ve pro
j<>lı·rinin tanzimi İı;'i pa
zarlıkla ek:;iltuıeyt> konul 
uıu~tur. 

1 - 1:;;-in uıu11anııııcn 

bedeli 6000 lir,ıdır. 

:? - istpJ...Jilpr lıu 

ait t-artrıamı', proje 'r :-a.
ir e\'rakı lıila bcdı·l An
kara<la Dahili~·e Vt>kft . 
Jeti Bclcdiyı·lt'r im:ır hey. 
eti fen ~efli0·indcıı ,.e\'a. 

nat, 

H - I-:anunun t:ıyiıı 

ettiği \'CSİ kal ar, 

C - Kanunun 4 ııci 
maddesi mucibince ek
~·iltnıl'yP girıııl·ye lıir ııı:ı· 

nii l.rnluııma<lığma (lair 
imzalı lıir mektup, 

. ~ . 
IliıııH ti filiyı• :ı~kPıiye- l\lardiıı Uelediyesin<l<'lı ~ıla 

siııi ifu etmek üzre ıcütP 1 lıilirll'r. 

D - )f ünak:ı::-ay:ı i~
tirftk edcecklerirı su İ\'
lerinllc sahibi ilıtisn::; yül~

sek ıııülıeuuis vl'ya. nıii

h<'ndis olmaları ~art ol
<lıığ·undan bteklilerin bu 
busu:m tt>vsik cdı·n 'C':-İ· 
kalarını teklif zarflar!le 
bt•ralıer vernıcleı i l:"ızıııı· 
dır. 

vdlilik•lcn ayrılan l,ilda-

ni ,·akfı unıuruııa lllll\' :l

k:ıtaıı YH'l'iyt>t t•dilmi ~ ol-

clup:uııd.uı hu vakfa bağ;lı 
akar ınii:;tecirh•rinin vakıf 

nıava lıa~lanıaları \'C :ıkar . . 
İ<«ıriarının makbuz nınka 

biliııdı· idtuı· tah..;iJd:ırıııa 

'eı ıııel<'ı i ilfı.ıı olırnur. 

Yerli mah 

Kullanınız ... 

23 Nisan: 
2:1 :\i~an Halk 3alta-

:~ - f:k ::iltmc 5/ ~frıyı.../ 

ü3B t:ı.rilıinc 

Cııııı:l g-iinil saat !.111 bir
dı• )f ardiıı BelPdiycsindt• 
topl:ııı;ı('ak ek:;iltrıw ko
ıni::'yoııunda yapılacaktır. 

4 - .Ebiltnıeye gire
bil nıd~ ı ı;m istf·ldileri n 
a~:ığ·ıda ~·:ızılı tı•nıiııat \'C 

v :ı saiki ay tıi g-li n şaat. 

oııa k:ııbr konıi:--yuıı n•
islioinl' tı •sliııı etıııi:-; ve 

1" • 

ya posta ile görıdcrmiş 
olııı:ılan lftzııııdır. 

.\ - ~ rno :;ayılı k:ı

ııuııunun 1 G \' !~ 17 iııci . 
ıııadJl'l criııe uvil·un "e • r:> 

tl!klif olunan bcuel nis. 
IJctinde 0/ 0 15 kafi temi~ 

5 - Teklif mektupları 
ihale güııü ~aat ona ka· 
dar makbuz ırıukalıiliııdı· 
komi!:'von n·bli"ine ' 11 1 i-• b v 

lecr.k tir. 

Posta ile <rünul1rilecck b 

teklif ım·ktupbrının iadl'-
li tc•alıhiitlii olrııası \'P Iıi

lw~·et IJu saata l--adar 
komi:-;uona ırı•lıni~ bulun-

·' o • 
ma ::-ı lthıuıtlır. 

Uu iş hak1'ında fozl:ı 

izahat almak btcyeulerin 
Bclediyeln im<.ır he~"t·ti 
fıın scfliğine ve Ma. diıı . 
Dclcdiye::ıinc nıüracaat C.'t-

ıncleri ilfuı olunur . 

6/.10/1G/20 

i§ dayanır. :iı 
1 
natının kuruhluğ·n giincliir. 

•• h :: Bunun iı: in ı·ocuk lıana-
i$ Bu gücü arttırmak ep senin ;~ · ıııı , e ııuııu . takih c.dcın 
ll , . d d. ;: <;ocuk lıafta~111ıları ı;oeuk 
0 etın e ft •! ~alt:ırı:ıt ı it .: iıl eclilıııı'k -
1• H 
MM-••,••••••a•••••••l••&•••••••• ~•s••••a•aı•• tt•dir . ............ ft·····················••ı••········ 

Yurddaş! 

Kaçakcılık yapma! 


