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'ahibi ve Başmuharrir 
SIRE7 3AYAR 

\ier.ı.ıeı;:2t ml!:ıatiıne aid yazılara 
sa\iaıarım:z a;ıırnr. 

Ba~ıluıay:ın y:ızıw.:- ıreri 

- v,...riimez. 

-
On ikinci yıl 

Ruzveltin mesajı 
karşısında 

İT AL YA ve ALMANYA 
Yazan: Siret Bayar 

iııQ-iltcre ' 'I' Fr:ı:ı~:.ınııı 1 ummuyoruz. .Mııtıilı \'C 

:son karar '" tedbirleri Homadarı alınan radyo 
üzerine oı 't:ı A ,·nıpa lıa- ı haberleri ,.e Hoırı:.ı. Bt·r
vasıııda lıiikiim öİİtı•ıı hlılrp 1in ıuatbuatıııın ııt-~riyatı 
·l''hl.ık · · 1 · ·ı 1 :;:imdilik hu kaııa:.ı lları tı~-" esıııın >Jra7. ıaı () . 1 • • • 

\'Hl t'I ııı~k tf·<lıı'. <luğuııu görür ~ilıiyiı.. Fa· 

kat verilen hn k:ırarl:ır 
ve alınan t<'dbirlcrle za 
ıuan zanıaıı kcııdiııi güs 
teren emri vakilı·rin ııih:ı

Yct irnlacağ·ı ürnidiııi tam 
olarak l.ıcslPyeuH'yiz. 

Hun ıı ıı la bı•r:ı bt>r 1 ıı
~:Jtt>r· · \'"° Frnıı.-:ıııırı :•J. 
J. ~ı ~id it tii tcdbıı lt•ı J..ar-1"" • 

ı;:ı:-ınd:ı lrnlya lıir un du-
rakl:unayı ve Ju:;;iinıneyi 

H•rcih rt 111 i~. • \ lnıa ııyaıı ın 
PolonvrıYı j,.,iral etıııl'k . . ... :"" 

Arnavutluğun i:;-ğalilc Ye Hollan<layı ~iyıwycrl·k 
tltinyayı umumi bir harbe 1 }l'ransaya akmak emeli 
fiiirUkliyecek kadar telıli- 1 ~uya dü~ııınş. İngiliz "e 
ke uulutları varatan bu ~ Fransız uonannıalarııııu 
emri vakiler· kar:;;ısında Akdenizcle altlıkları va.
encli~e cluv:ın Aıııcrik:ı 1 ziyet iizeı ine uc her ban-
Cumhurreı· ~ı: l'uzveltln Hit- 1 · ·· · · ·11t··ıne <re - " l?İ ıır ::ıurprızın o ı-ı • 
ler "e Mu~solinive "ekti- ı · · - ~ çi Ull\)tlr. 
ği birer tcl<'rrafl:ı <li!!;er 

I"" ~ 

de•letlere <lokunulub do-
knnulamiyucağ"ını açıkça 
~ornıası çok mert c;e ve 
asilunc bir hareket ve 
insanlırra büyük bir biz. o • 

mettir. 

Bu Lüyiik <lrmokrat 
adamııı, he~ı~rit için büyük 
felaketleri intaç edecek 
bir harbin öniine ge~·il
ıue~i iı;in öz ulara k nı üs

takil devletleritı hiç biri
nin topraklarına ve müs 
temlekelcrine ru üs c 1 l :1 h 
kuvvetlerle tı:cavüz edil
Iniyeccğine söz verilmesini 
ve en ez on sene müd
detle bevndrnilel emniye
tin gara~ti altına alınma
sını teklif eden mesajları 
İtalya ve ,.e Alnı:rnyadan 
lıaşka hemen bütün <lev
let\erce çok iyi karşılan-
1111.. bulunmaktadır. 

Bu vaziyet karşısrnı.la 

i~tr·kleriııi harbe varma
dan 'e kan dökmeden 
tahakkuk ettirmek iste
' en Alm:myanın, uıak

~atları uğrunda kan dük
ıııeyi göze aldıran lt:ılya 
ile nıutabık kaldığı tak
dirde mesaja µek te men
fi bir cevap Yermiyeccği 

beklenebilir. 

ltalva ,.e Almanvanın - -
ecvapları ne olun;a olsun, 
~u muhakkak ki, bundan . 
sonra emri Yakiler ih<l:ısı 

pek te kolay olmıyacak

tır. Çünkü ne Avusturya 
ve Çeko~lovakya ~ibi kan 
dökülmeksizin bir sürpriz
le a lıııacak topraklar kal
ını~tır ne de:7.a vallı H:.ıbe
~istan ve Arnavutluk gi
bi kendilerini müdafaa 
iınkftnlarından mahrum ve 
hiç bir devlet tarafından 

yardım görmiyccck ve ko
İayca. yutulacak bir dev
let vardır. 

i\lmanya ve lt:ılyanm 
hu husustaki uüşüncclcri
lli henüz kativetlc ve ta
ınanıile bilıne~ckle l.ıera
ber nıcsaje müsbet bir Rozveltin mesa~ı, her 
cevap vereceklerini pek ! )ieyden ~nce harp tstcy~n 

--
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Sayı 1197 

17Nisan1939 
1 Pazartesi 

~sı 100 Paradır. 

Kuruluş yılı ı Agustes 927 

Amerika Cumhurreisi 
BayRuzvelt 

Almanya ve Italyaya bir mesaj yaptı 
Ankara 16 Radyo : 

Ameril~a Cumh"Urreisi 
Roz\ elt Mussolini Ye 

.

1 

Hitlere bir telgraf gün
der~rek diğer devlet

i Jere dokunup dokuıı
rnıyacaklannı sormuş-
tur. 

Hozvclt hu mesajın
da aşagıdaki mü. takil 
de'.·Jetlerin hiç birinin 
topı·aklurın:ı Ye nıüı-;

temlekclcrine müselliıh 
ku vvetlcrle karşı ko
nulmayacağma söz Ye
rilmesini dünya sulhu 
namına istemiştir. 

Devletler şunlardır: 

Hollanda , İsviçre , 
Polonya, ts,·eç, Norveç, 
Belç~ika, Fransa. İngil
tere. Lükscnburğ. :\1n
caristan , fiulgal'istan, 
Romanya, Yuğoslavya, 
Yunanistan , Türkiye . ı 
Ar[!p devletleri, t;uriye, 

Bay Ruz velt 

Mısır. frn u ,.e diğ·cr 
müstakil devletler. 

RozYclt telğrafında 
mezkur dcYletlere on 
sene müddclle garanti 
verilmesini ve bütün 
mill~tler·in ayni müsa
vat dahilinde dünya iş 
birliğinden istifade et
meyi teklif etmiştir. 

Yunanistan 

Fı·ansa ve Inğil
tereye teşekkür 

etti 
..\nkarn 1ü Radyo: 

·yunan Başvekili G. 
1'lat·1 ksas, Fransa 
ve ingiltere tarafnı
dau Yunanistana 
verilen ten1İnata 
karşı her iki nlem
lcket elçilerine mem 
nuniyet beyan et
miştir. 

İtalya Parlementosu 

Mesaj nasıl karşılandı 

Ankara 16 Radyo -
İtala parlenıentosu 
dün toplanarak İtal
ya nıec1isi tarafın
dan tasdik edilen 
Arııa Yut1uk kralının 
kendisi ve halefleri 
için Arnavutluk ta
cını kabul ettiği hak 
kında ki kanun la
yihasını kabul et
nıiştir. 

Ankar:ı 1ü R:-ıdyo -
Fransn n1ahafıli B. 
Ruzvclt İn ınesH jını 

nıcmnuni Yet le kar-., 

ş1 la nıa kta ve dik ta-
tör devletlerin her 

devletlere şunu ihtar et
mistir : B:ıRkalarının btik-. . 
l:lli ile artık ovnanılamı-
yacaktır. ~ 

İngiltere ve Frunsanm 
sulh cephesinde Ameri
ka da. vardır. Bu cepheye 
bir taarruz vukuun<la ye
ni dünva lakavd kalını . . 
yacaktır. Onun i~in Tota-
İiter devletler Amerika 
Cumhurrebine •erecekleri 
cevabı çok düşünucekler 
ve ihtiyatlı davranacak
lardır. 

h<.! ide buna bir ce
vap vernıesi lazını 
O'ddit'rj kanaatinde-o b 

dirler. 

Ankara 1G Radyo -
Havas ajansı R?ma
dan bildiriyor: ltal
yanın, Amerik Cu
n1urreisinin nlesa jt 
hnkkındaki hattı 
hareketinin menfi 

Bu toplantı da ı\Iu .. 
solini bir nutuk söy

Sonu 2 inci sayfede 

olduğu arılaşılnıa k- nıa ksa tlarının, de
tadır. ~lahfeller bu nıokrasilerin tota
nıesajla barışın da- literlere karşı has· 
ha zivade tehlikeye n1ane hareketlerine 
konulduğunu söyle- 1 nihayet vermeleri le 
nıekte, anca~ Al- ı husul bulaca~ını ile
manya ve ltalya r! ~f!~!11ekted~r!~~! 



(lJlus 8esij 
• 

i lk Öğretim sahasın _ .. a 
radikal hamleier 

aa 

Köy Oğrr<etlfi7il~lfl1 
olkuDDaıro 

llk tahs~l işi umuıui 
mahiyette bu t:ırzda l::ılle

dilirkeo i~in keyfiyet ci

heti de ayrıca dii~ünül 

mUştür. 

Bundan böyle üğ-rct 

men okullarından uıezun 

olacak talebenin yüzde 
doksanı köyde l,'alışma~·a. 
mecburdur. ~ehirleriıı ih· 
tiyacı az çok tatnıiu cdii
ıuek üzredir. 

Bu gün köylerde ça
lışan iki tip öğretmen var
dır: Biri fedakar ve gay
retli diğeri bfldbin, :-;ı •hir 
dostu ve ruhsuz. 

Ht!r ikiı'inrlc Ul' mii~
terck va:>ıf i'UJur: Küvcfr . ~ 

muvaffak olacak bilği Ye 
mabaretlerden uıa.hruıui
yet. 

muntazam üğ·retıneıı ok ulu 

tahsiliui veren bir trıiie:s

sesedir hem de tarla::.ı ile, 

h:ığı ile, baiı~e:-i ile \'C 

huyrnnları ilı.! beraber 

tam l.>ir c;iftliktir. Çocuk

lar şiırıdi sııııfta fizik ve 

kimya k:ınıınlarını ü~r~-

11irlcrken üğledP.n ızonra 

t:ı~ kırarak lıina yap

makla \'C toprağın cinsi
ni i rn h etmek le Ulf'~O-u ı. 

•ı:'°! 

<lur)ar. 

Okulun d·ılı:ı. il'~ yıl 

da güze baracak iJir ~·ok 

iyilikleri gürülrııü~ \'e oku-

la ziyaret. cılPn Lir 

<;(Jk uıiihiııı ş.ıh:-i~·c·tler 

yeııi okuldan t;t:ıyişle hab

::;ctrıH·kte<li rlcr. 

ltalya~a 
Halk ~ahrolsun f ransa ~i

ye ~ağırdı 
Ankaru lfi Radvo: 

" 
I~omr-~da top1anınış 
olan F:ışist ıneclisi, 
ita 1 van kra iı na dev-,, 

redil"n Arnavutluk 
tahtının k:ırarını 

ka bu 1 etnıişt i r. 
V t. nedi k sanı \'ı ., 

ö 1ünde toplanan 
halka bu karar oku
nurken ~1usso11ni 
düşnıan1ardan bahs 
{'tn1i~ ve halk ta : 

<c Kahrolsun Fnı n
sa ! Cibulive, Kor-., 

sikaya, 'l'unusa doğ-
ru!» div~ bao·ırn11ş-

~ .~ 

lardır. 
Öğretmmı okullarına 

öyle bir istikamet ,·eril
meli ki talcbe~i birinci de. 
recede köylü olsun \'H 

okul köyün bütün zirai 
faaliyetlerini içinde top
lasın çocuk tahsili tamam
larken gübre, hayvan, 
ağa~~ stit in~aat, dcrııir
cilik, kooperatif cilik .... 
mı, i~leri üzerinden bilfiil 
çalışarak bunları iyice 
başarsın. Mezun talebe 
köyUne gittiği zaıııan 

kollarını sı v~ıyarak ileri 
kiltürü, ileri tekniğ·i, ileri 
zihniyeti Türk köyiiııc 

iyice aşılasın ve buııu 

aşılarken biç bir zorluk 
hissetmesirı. Nüfusu dört 
yüzden yukarı köylerle 
küçük kasabalarımız şim. 
dilik bu neviden sek iz 
bin öğ'retmcııe muhtaı; 

vaziyettedir. 

Suriyede i 

Durum ~Biginli~i muhafaza e~iyor 

Maarif Vl·kili Saffet 

Arıkan iki sene ev\·el ses
siz sedasız bu ikinci h~ıııı
leyi de yapmış ve ilk t('C· 

rilbeye lzmirde Kızılçul
luda eski Amerikan kol
leji binasında girişmiştir. 
Okulun talebesi, muhitin 
köylerinden ve üç ser,elik 
ilk tahsilini iyice lıitirf'n
lerden alırımakladır. 

· Burası talebeye lıem 

Şam: - ~ehrin kapa
n:ırak boykot:ıj hareketi
ne ba~l:ınıasına bu gün 
IJir ay olmuştur. Suriycnin 
diğ"cr ~ehirlerindc çar:;ı ka
pama işi !'üriip gitmekte
dir. Halk. Fran$a Surive . . 
nin haklarını tanıyıncıya 
kadar ou prote~to hareke
tine <..h.:vam cdecı~ktir. 

Yeni kalıiııenin te~ek

küliine ra~men, siyaşi buh 
ran dc\·am ediyor. Fran
siz Ilo -Konıiseriııin Pa
riste hiikıimetiyle yapaca
ğı temasların 11eticesi sa-

1 
- ı inci sayfeden -

len1iş. Hariciye N~1-
zır1 kont Civ~~ no da 
A:la<lritteki gönüllü-

• )erin resıni gtçitten 
~.o lra derhd 1 geri 
a lınaccı ğını bildir· 
n1iştir. 

bırsı:zlıkla lwklt>nmcktedir. 

BugiiIJkii lıcynelmilcl vazi

yete gürr, Frans.'.1rııu Su. 

riyc ınuaht!desiııi t:ıstik 

ederek bu gailPyi bir ta
raf edeceği ümit olunu
yor. 

Dcğ·er taraftarı, Suri

y<·de bir krallık te~isi ıue
sc·le;-;i dn yırnidcıı me\'zuu 
l•ahıf' olmaktadır. İrakın 

Sıırive ile hirlestirilm0.si . . 
i:;;i de :-;un günlerin siya;:;i 
llcdikndıı IllL!\'ZUlannı tı·:;; 
kil ediyor. 

23 Nisan: 
2:J };isan Halk Salta-

ııatıııın kurııhluğu giindi.ir. 

I3uııun iı;iıı c;ocuk bayra

mı ve bunu takih t!cl<'n 

c;ocuk haft:ı:-1ınıl:ııı <;ocuk 

ı::altaııatı t<..•sicl cdilnıck

t< <lir. 

Sa~ı ı ısn 
mrxznıa ... ·r -- :g~ n P' ıa r 2 

.. , .. , 
1 === il 

;:tfO&iW+'*WW""H*M 41EL@SWU1iff ._, AS ... 

«Güllü Köy» Günü 
Nihayet kı~l>aL:ıyı yo

la vurduk. Dün daha gli

ne~ do~ıııadan kamyon 
ve otulJoi'larla alardiııin 

dışına aka.ıı binlerce: lnsaıı 
kış bauayı (Güllü l.öy) <le 
uğurla<lı. Ve bir <lalıa düıı
nıenwsi iı;in ardındaıı iiç 
ta~ attı. 

Mardin ııı CRireicriııin 
lrn ay muayyen giinleri 
var. 

Eskiden k:ılma birer 
nfs:ıne ile llalk lıu gün
lere çok kıyrııet verir. 

Meselfı. (yılanlar cuma
sı) denilfıı günde f:\ iııtlen 
dış~rı çıkıp nıet-ıin'ye git
meyenleri yılan şolrnrıııış 

eftianesine bala. inanırlar 
az degildir. Ne de olsa 
mevsimin bu güzel gün-
leri halkı kırkını dükiyor. 
Saf lıa \'a alma~ına yardım 
ediyor. 

Bir rivayete g-üre giil
lü köyün at;ıl adı (Göllii) 
köy irni~. sonralan kuru 
yan küvün ünündeki 11·ülo - • n 

ı,islırtle buray:ı (~öllü ) de-
1 ilmi:;;. 

YUz yaşı yaş31nış ha

ha 'e dedelcriııden ıı:ık

leıı lıu kiiyiiıı ~·akııı bir 

tarihe kadar sıılıı, :ı;1::.u)ı, 
bir VPr olduti·uııu •rüı ı·rı-• ~ o 
ler çokmuş. Eski t:ıpıı 
k:ıydlcri de bııııu i~pat. 
ediyor. İstanbul için l:ft
ğ-ıth:ıne nasıl eğlcuccli bir 
gün ise vaktill! Mardin 
iı;iıı~ göllii, :1ğ'açları, giil
leri ile (güllii)ııün de lıüy

le Lir güııü \'Urnıı~, o giin 
haik oraya akın eder. ~:a
<1ırlar kurulur, kuzular 
halnılar yeuilir, Mardiııin 
y<'gfrm• yolu düz yeri ol
<lıığu i~iıı (Cırıt) oynaııır 
YC türlü cylcııceler yc.ıpı
lırmış. 

Bu ğiin ağ'ac;tan ve 
suıl:ıu mahrum olan lıtı 
yı)re halk yemyeşil c;iiltiu 
misk gibi kokan otlan 
yeşillikleri üzerinde uzıın 

~üren kı~ın verdigi uyu
~ıtkhığ'u geçirir. 

Gözlüklü Amce 

Ruzveltin nıesajı 

Hitler ne cevap 
verecek? 

Ankara 1ü R~1dvo: 
.; 

Mitler .. ıunih.ı o·el-
nıiştir. Mes;1j h~1k- I 
kında Har İci\ e NR--
zırı ile bir ınültıkat 
y~p nıştır. veriltce:k 
cevap h~ıkkında ke
tunıivet bevan edil-. ., 

nıektedir. Hitler te-
lefonla Kont Civano 

" 
ile görüş·.·ceği, htı
kin1 olan kaırnnta 
göre İtnlya ile be
raber vürüvt>ce<,.i 

" " ö 

bildirilıuektedir· 
Alınan de,·Iet reisi 

Bay HiUer 
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Bir çocuk pansiyonunun üstüne Tür~iye ra~yo~ifüzyon Postaları ; ~~~;~"'_ ı-; ~~ 
bir dağ yuvarlandı Türkiye radyosu Ankara radyosu 1

' ~;~r;mr~uvan 62~ 
50 -1. Nohut 6 sviçrrde Züri~h •lnnsı\ond<t, Türki- Uzun Dal*_a: ımrn m. 183 Kes./ 1~0 K\·v. -- --

t - I\iercimck 2 75 
civarında Filnıes ye ~eker fabı4ikaları 1y 19.7.ı nı. 15195 Kc~. / :20 K,·v. 

- Y Kısa Da ga : k · · I · U 31,70m. D-1631\:ct'./~OKvv. as,)h~sırıdaki ço- ; anon11n şır {etı . 
:uk prtnsiyonunun n1üdürü Ktızın1 Taş
llstünc bir <laö- vu- kentin oı yaşında
v~rlannıış o n ~J0İ,uz 1 ki oğlu da ölüler 
Çocuk ü1n1üştür. l ~ırasınd:ı olduğu te-

essürle haber \'eril . 
K:1zııva uö·ravan ! nıiştir. 

"' ·'=' -

Mısır Dahiliye 49 öğretmen tak
N azırına suikast dirnan1e aldı 

1 

Bu günkü proğram 
12,30 Prog-rnın 

12,:35 Türk miizig·i-1 11 

ı;J 00 .Jleuılcket Saat a-
' yarı :ıJ'ans nıctt'oroloji ha-. ' 

bcrlcri 

13, 15: 14 Alü1.ik Seıı fo ni k 
müzik-PI 

1 s,:w Pro~r:ını 

20, 15 Türk 
Kl;ısik proğTam 

müzigi 

~ 1 ,00 Meıııh·ket. ~;~at a-
yarı. 

~ 1 .00 Konuşma 

21.1 f> E:slı:ıın. tali\ ilfü, 
k:ııııhi~ o -nukut bor~ası 
fiyat 

.I_)irinç 22 
1 --··~ ~:ıde Y :ı[! ~ _ 

Tere yafr"ı 85 _ 
Z.eytirı ya:!ı 7.Q_ __ 
Yün 44 
ııeri ı-..ı

18
o- --

Badem 1 
---;-~ 

Ba<leın ici 90 ---·-·- --
Ceviz 18 

~('\iz içi 50 -
Mahlep - -- 30 

-Xhızi 1u -
r et:mt: .$eker 35 -
Toz ı:~ker 31 
1'::ıln-e 118 
~alııın 42 -- -- --

K~ hireden alınan ~1 i ilet snekteple-
bir haherde Dahili- ' rinde çaiış&rak nıu- 18,35 :.\Iiizik CPv:ıd Mt'ııı

duh keman ve literatiirii 
konu~rna 

' < 'a.'· ~50 
~; .:?;) .N·~~eli lJiakl:ır-TI. ~1--- --ıı-9-0-, ~mı üıiiın _ _:_ 

Pdrnwz 1~ 21.30 F'oJLlor <·ı~·rck 
H:ıl --, 50 Ye Nazırın.a suikast 

haztrl:ı nıış olana ltı 
kişi tevkif edilmiş 
bir çok infilak nıad-
dele·· · 1 · · 1 · ı e c o-eçı rı -. o 
n1 ışt ir. 

Musul divanı 
harbi 

~1usul divanı har
bi, İngiliz konso!o 
sunun · öldürülrne
sindcn il erili oln1ak-l ....... 
a it hn 111 nl ilen 5 ki· 
şiyi 2 i lü 15 sene u ü·ır 
hizrnetlerc mahkanı 
etıniştir. 

Mısırda iki kasa
ba yandı 

Kahircden verilen 
hir ha bere o üre asa-
" r-. • 
R1 i\l1s1rda iki ka-

~ 8 l 
ana bir van<>-ın ne-

t . ~ o 
ı c . es1ndc harab ol-

ı11t1 şt ur. 

Yanğındn 300 kişi 
~aralann1ış 32 kişi de 
0lınüştür. 

\'af fc.ı ki vet Q'ÖSter n 
ol ' 

ı:;aatı -li:ılil l!ı•di Yiiııet. IL:IWi'.iiWiiitiZKl_ ı _____ ii 
kPll Balikesir ilinden ~5, 

Ağrı ilinde 16, Bin
göl ilirıdcn 8 öğret

nıen nı~arif vekü

leti tarafin<lan birer 
takdir na n 1 c i 1 e n1 ü -
kafa tla ndırı J rnışla r

c.lır. 

Askeri 

MükeHefiyet 

Kanunu 

Ankara - Hüku
ınet Yen iden ha zır-

"' 
)at nıış olduğu as-
keri nıüke l lef i vet 

' 
kcınunu projesini 
Bü vük ~1i ilet ı\lec-

,; 

lisine takdin1 et-
n1iştir. 

19.00 Konusma Dokto-' . 
run sartı 

19, lf> Tiirk miizigi Halk 
türküleri ,.e oyun ha ''a· 
lan 
1D::~.) Tiirk müzigi Fm;ıl 

heyeti- K:ırı\iık proğr:ım 

:W,00 Aj;aıs, rııctt>oroloji 

habt.ırleri . Ziraat lıor:rnsı 

fiyat 

' 

:> l • - 'I .. · ı 'l, .. ı :_ ,•.t ;} .ı lll!,, UI\ ' 

zik lıirliğ"i Koro~m 

IllÜ· 

:?'.2.10 )Iiızik Kiiçiik Or
ke:'ıtra -~ef: XPcip A~kıu 

2:3.00 .M iizik C:ızlıa nd Pi 
23:43,~4 Bon ajan~, ha

lıerlt~ri \'C y:ırırı ki Proğ-

I ram. 

( 23 Nisan Çocuk Bayramı) 
Siııcm.ı S:ı.bipleriııe: 

Cncuk vcıı lı<rınn Aileleri il!.!i1t-ndire-
.. .~ \.J 

cek Fıliınlerle ~. iz de hu ınilli ve nıüşte-
rek d,:Yct ya işt;rük ediniz. 

(:ocuk Bcı\THnli vaklaştı. Çocuklara 
... -- ~ .. 

göstereceğiniz Fıli 01 leri h~ zırh yorrnusu 
nuz. 

Çocuk 
Çocuk Esirgeme 

Kurunıu Genel n1er
kezi tarafından çı. 
kanlma kta ola n 
((:ocuk) adlı dergi
nin (133) Sayısı çık
n1ıştır. 

Yurt vavrularının 
sağlık, sosyal l(ül

, türel durunJlarının 
inkisrıfına hiznıet 

1 
edec; bu kiyt11etli 
der<rİvi çocuklara 

~ .. 
çccuklu ana veba-
b3lara tevsive ede-

" 
rız. 

------------------
Yıl~a ( 1 ) lira 

Her giiıı biı ·erce yav
ruyu senin yardımın, 

senin şelkatinle sinesin 
de barındır an Çocuk E
sirgeme kurumudur. Pı oje alc.\kalı en- Çocuk Bayrnnnnda Çocuklara öğre-

cü ınenlerdc derhal tici, eğleıHlirici, terbiyevi Filinılcr ha i 
tetkik edilıneğe baş -· zır la varak Bayraın<ı iştirak ediniz. 

Yılda lira ve. Ço
cuk Esirgeme kurumu-

la nacaktır. l · ! na üye ol. 



tD AREHANESİ 

TeljTaf Adresi 
Mardinde "Ulus Sesi,, 

Ana 
Çocuk Esirgenıe J ~ür~l duru nıl:~ rın1~ 

Kurumu G enel ı)ler- ınkışafına hıznıeL 

kezi tarafindan çı- eden bu kiynıetli 
karılmakta o 1 a n dergiyi çocuklara 
(Ana) adlı derginin çocuklu nna veba-
(15) Sayısı çıkn115'1r h 1 t · l 
Yurtya\'rubrının 1 .~\ara nvsıvecte 

.,, , rız. 
Sağlık, Sosyal Kül-

Türk evının şe
refli anane~i k iler
dir. 

Kavanoz. k:1 \'ü

noz rtçelleri. şişe 
şişeşuruplan olnıa-

van bir e,·, Çocuk
~uz bir vuva kad3r ... 
tadsızdır. 

Bu güzel ~nane 

nıizi yaş~1tcı iın1. 

Yuvanın saadet Ye va rlığını doğ·uran, 

Aile dü<:n} nünü kuvvetl~ndiren çocuktur ö 

Çocuğu sev. Sevilınekten nıahruın bikes 
vavruları dn h<. tırla Yılda bir lira ver 
Çocuk Esirge:ııe Kurumun::. üye ol. 

•ıwaww 

Yurdun en uzak köşesindeki Yoksul Yav
ruların sag-lığına el'işebilmek için Yılda bir 
Lira verip Çocuk Esırgeme Kurumuna Üye 
olalım ... 

.................................. m 
. 

•••••••••••••••••••s••••••••••••••••••••••••r •• ...•.......•... , .......................•..... ~ .~ .. . J •• • 
~i Yurtdas! ~~ .. ~ .. •• •• •• •• $! KURDllJÖUM JZ FABRİ· $~ 
!! KALAR VE V APTIÖIMIZ ~~ 
!i DEMİRYOLLAR 5! •• •• • • :: Hep ulusun biriktirme gücüne : 
•••. dayanır. ~. 
•• •• 
ii Bu gücü arttırmak hep senin ~~ 
•• •• 
ii elindedir !5 .. ~~ .............................. , ........... , .... . ............................................... . 

Mardin Nafia 

dairesinden 

Umami Neşriyat Ye Y az1 ~leri 
Direktörü 

.\1. Siret Ba~~aı· 
BaaıldıiJ yer: (ULUS SESi) .Sasımevi 

YURTDA~! 

Türk Hava ı - Eksiltmeye Ko
nulan İş: Parkta Vali 
konag·ı med~aliodeki 

harap Du varlar~n. i?şa-

1 
at ve islablan ışıdır. K 
2 - Keşif hedeli 1766 urumuna 

Lira 80 kuruştur . 

Yardım Et 3 - Eksiltmt' 21/4, 939 
Cuma günü saat 14 de 
Vilayet Daimi Encüme
ninde açık olarak ya
pılacaktır. 

4 - Muvakkat temi- Bu yardım en bü-
nat mikdarı 1:~3 Liradır. 

:> _ Bu ııusustarazıa ' yük biryurd bor-
tefsilat al~ak isteyen-
lerin Vilayet Encümeni 

ile NaUa dairesine mü- cu dur • 
racaatlan ilan olunur. 

11 1:1- 15 17 

Belediye riyasetinden 
1/Hazirnn/939 tarihin

den 31/Mayıs/940 tarihi
ne kadar Mardin Şehrinin 
temizlik h;;lcri kapalı zarf 
usulilt• eksiltmeye çıkarıl-

saikı teklif varakalarile 
beraber ayrıi gün saat on:ı 
kadar komisyon reislif{i nc 
teslim etmiş olmaları 1:1.
zııncJır. 

mıştır. A - 2490 sayılı kanıı· 

1 - l~in muhammen be- delerine uygun (627,5) li· j 
nun 16 ve 17 inci macl· 

deli \8500) Lira<lır. ralık m~vakkat tc~ıina~"'i 
.,,. l t kl'l b . .t B - Kanun tavın ettı!! ~ - ~ e · ı er u ı~e aı . ~ ,, 

· vesıkalar. 
şartnameyi hilft. br.<frl Bc-
leuiyedcn ala hilirlcr. 

3 - Eksiltme 26/4/939 
tarihine rastlayan Çar~aın
ba güuü saat on birde 
Mardin l.klc<liyeHinıle top
lanacak c·kbiltnıe komis
yonunda yapılacaktır. 

4 - Eksiltmeye gire Lil
ıııek ic;iıı bteklileı in :ışa

ğıcla yazılı teminat ve va-

Yurddaş! 

C - Kanunun Dördün-
cü maddesi mucibince' ı"'k· 
siltnıeve O"İrnwi'l·e bir nıa· J b ı-. 

nii bulunmadığına dair 
imzalı l,ir mektup. 

Bu i~ hakkında d:ıh~ 
fazla izahat almak i~ti· 

yenlerin Mardin Belediye· 
sine müracaat etmeleri 
ilan olunur. 

12·14-17 rn 

Kaçakcılık yapma! 


