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~~~~~!!!!!!!!!!~~~!!!!!!!!!!~~~~~~~~~~~~~~~~~!!!!!!!!9 
~et yıl 

. 
Kuruluş yılı ı Aj!ustos 1927 

liatay Meclisi, 1 ikinciteşrinde 
~Planmak -üzre tatil yaptı ... 
~önrrıaş bir imparatorıu- Meclis; Türk istikl&I mar-
gun küllerinde modern · .· · · 

bir Türkiye yaratan şınn~ Hatay marşı, aşarın 
4 T A T O R K kaldırllması ve şapkanın 

. 

i Yazan: Carel Hautman Milli serpuş olarak kabulu 
ngilizı · h k k d k • k ketle ~r dığer memle- Kemal Atatiirk'tilr. a 1 n a İ teme n n ~ · ta -

Yetler- tı eksantrik hustısi- Umumi harl>i mütea-
' 1'rarı6 •

1

Yle tanırlar. Mesela kip Osmanlı imparatoılu· rirlerini esas itibarile 
r 1dar1 "v 
ak ta ~urbaX-acı ola- ğu, müttefikler~ olan k b 1 tt• 

dense ~ııız, Çiinku
0 

her" ne- Almanya ve Avusturya a U e 1 
tırı k • ınızde Fransız- ilc·oeraber; çBktü. Osmanlı ' l., ' ·~ · 

Mareşal 

f evzi ~a~mak 
ANTEPTE 

la .. avaı-ı · 1 .. · } '.ro • 
01dukı UrLağaya düşkiln imparatorluğu yegane esa- A oka ra 8 A:A. - nıe~~ için hükan1e-Qe1.· a.rı "'e t . . • ,. , • ~· ı 
v ~ılde 'I'·~ re uııştır. Aynı sı islam füni olan bir Hatay ~tillet nıec- "tin teşebbüslerde Antep, (A.A) - Ge-
tllız Urk,u haıtırla<lığı- ı"ınp::ı.ratorluktu. Hu din t • • • _ _ • b 1 el l{ n ,, B ı ır 

znı )' d k u unm?SJ, n1usta- n u n~y :ış \:anı u e-~rıu fe~s~an hayalimizde dolayı iyle 'Nrk cmrer- ısının un ·u to~- ;.ı ~ reşnl Fcni ~akmak bera-
Urı ollQa Yaşatmak nıiim- yalizıni sadece Osmanlı lant1sınila flaleb ve kil Hatay Posta bcrlerindc Orgeneral Asım 

() kırırı. ınıştır. Nedense imparatorh1ğu hudutları La·zkive hududla- pulları bastırılması Giirıdüz, Korgcnerııl Galip 
~llıı .ı ızı ve Ptisku··ıı·· · · d <le""I hal'f" •e man "' T k · ·ı ) I D · 1, h v \laiırıa . . u ser- ıçııı e gı' ı C) . rırida Suriye nıe- ve ür ıstı< a cmz. iimgencral Mu-
l'r "ii .. Türk ıle bera- en ba!!lı bulunan yüıbin- ., harı·eıu 1 1 · · ı 

111 
ı J ~ 

" ruı:nuQtUr. ....., - 1 l t f · d nıarşının Hatay 1' .ız u 0 < ııgu 
"$ lerce ınilslümanın kalp er- mur arı ara ll1 an halde şehrimiz<' gelmiştir. 

• lıaıbuk· h inde yer~hnı) bulunuyordu. bazt Hatay köyleri n1n rşı olarak ka bu · Marrşalııııızı Vah vekili: 
.'il teav· · 

1 
ayalımızdaki Osmanlılar Abdulhamide • 1 · 1 l ld ) k 1 1 ıe3 ırı de"· r üzerıne yapı an İ<lZ- u aşarın <a ırı nıası yü ·se\: memur ar, partı. 

I> c.,l· gış ırmemiz padı·< .. '·ah olmaktan ı·ı,·ade l · 1·
0 

l •·1 • ', e 1 lke · h ~ '-'1.ttyo ,.. J Şrtp<allJnreS01JSer- ut'Cul)C Y , W"\'l e-l'tık rn,, r. Çünkü fı•s -Sonun- 1• 0 c·ı S"'"·fa•]•> - yika nİha)•et veri J- tl · ,,. ] · t d 
v .ı\lrk· "" ".; '" ve • ' rı .ı'ar ı ıs a-.vonuıı a e illa·· 'Yeden çıkını. puş olarak kabulu, · · 
~·b zıye · • selarnlanıışlar, subaylar, k;i~· nıuzeıe~~ ,~~er. eşya tatil esnasında yeni mcmuılar ,.c on binlerce 1 

a1ın,ş buİ~nu~o~ev- Jandarmamızın bir muvaffakiyeti mustakil devlete ait halk da şehir ınC'thaıindo 
r . 'fodrn ~.. kanun la rın nt şi r coşkun se,'gi ve teznhiir· 
b
1hı d x. ! Urkivenin ta- 1 b • t leriyle karşılamışlardır. İt Ot{ruda .d Az 1 1 1 r çe e ve tatbiki için hü- Marr!şal ikametine talı>;;is k adan.ıın n O~ruya 1 ) h, 
lyesidir. lıayatıuın hi- n1n1ete se a ı yet e<lilcıı h:ılkevi önündeki 

Sut .k 
tıi ıı ay 
tıı gıtrp e, memleketi. 
~.ek hay:~.ul~yle idare et-

bır avu,.. ını besleyen ve 
\l L \' seçme k 
~ 'ıa"Yalıı . ar ·adaşile 

ı.ıl:ltı gü ıın hakikat oldu-
~~ ereh rL~ek bahityarlığ1 • 
C11k ., ır 'r·· k 

l'Yes·1.ı· ur zabitinin 
\Jlf. 

ı ~ôn..._ .. 
\ıl'; •••Uş b" . 
.l)un kuıı . ır ımparator-
ır liıilıet erın.den nıodern 

lsker ve Yaratan l.JüvUk 
devrin Bi~ev}1;•t adamı~ bu 
lr~!l'ı uıerk'ı ve 'ral-

olaıı . bu d a am 

Yaka 1and1 
veri lnıesi bir çok meydanlığa tlıplanmış bu-
verlerde orta nıek- lııııan Liıılerce halk tara.

. ., 1 fındaıı da ya~a varol'diyc 
tepler ~çıln1as1 hak- selftmlanını~tır. Mere~al Cenuptan şimale ge

çerek şekavet yapmak 
maksadile ~iird ve Di
yarbakır viHlyetleri mm. 
takasında dolaşan ve 
bu dafa cenuba dön
mek isteyen Kuzeyripli 
Tahir- çetesi evv~Jki gün 
takib müfrezemiz tara-. 

·hndan hududa on, on 
beş kilometre mesafe
de sıkıştırılmaya ve tu
tulmaya muvaffak ulun-.. 

muştur. 

Dört kişiden ibaret 
bulunan ve hiri Ermeni 
olan bu azılı çete ef~ 
radı taliassün ettikleri · 
yerin saplığına güvene
rek müfı ezemiz üzeri
ne ateş açmışlar ve 
vuku bulan müsademe
de biri ölü, ikisi yaralı 
ve biri de diri ·o ıarak 
elde edilmişlerdir. 
-Sonu 3 üncü sa.yfede -. 

kında teınenni tak- .. erefiııe C. fi. P. tarafın
ri rlerini esas itiba- dan yiiz kişilik bir ziyafet 

k b 1 d l vrrilıııi._ tir. 
ı·iyle a u e ere{ ---------
alakadar cncün1en-
lere ve hükunıetc 
havale etmiş \'e 1 
ikinci teşrinde top-
lan111ak üzre nıesn
ısıne nıuvakkaten 

Mardin 
Artık Dsvletinin 
Son Günleri 

nihayet verilmiştir .• 15 Eylülde başliyo: 



uurı ıaı 

~önmü~ bi~ imparatorlu- r···i~ğiıi;~;o;;;ı;..r·--ı 
gun kullerınde modern ····~·········~······~ 

J· 
(~~r.!~J~r~ıar:? ~ ~ 
. . .. 

bir Türkiye yaratan Do Y ou Speak Englıslı? 
•• A T A T U R K Du Yu Spik lngliş 

5 aylık bir -

--1 inci sayfadan mabat--

halife olması dolayısiyle 

bağlılık gnsteriyorlardı. 

Bütün memleket, asırların 

birbirine devretti~i eski 
fldetlerden avrılmıvor. " .. 
lslfı.miyet hükümdarları 

ise lıu adetlerin muhafaz
asına sıkı bir itina 
gösteriyorlardı. 

Kemal Atatürk, diğer 

memleketler maziye bağ'

!ı!ıktan kurtularak dev 

tiln şarkta müslüman di

nine mensup kütleleri 

birleştirmek ve Türkiye

den Hindistana kadar 
uzanan bir is1:1miyet im· 
paratorluğu kurmayı ga· 
ye ittihaz etmişti. 

Mustafa Kemalın ida
resindeki nasyonalist par
ti ise daha küçük ve da
ha toplu ve modern bir 
memJek et kurmak ve sa
dece Türkün· malı olan 
bir Türkiye yaratmak is

adı mlarla ilerlerken ve ha- tiyordu. Mustafa Kemal 
yat tarzlarında birçok bir avuç kuvvetiyle mu
inkilftplar yaratırken ken- azzam knvvetlere karşı 
di .memleketinin sırf ~u koyarak girişti~i mücatle
eskı adetlere bağlılık yii- leyi kazandı. Bu milcade
zün<len te.rak~iy? ulaşa- I lede yalnız bütün dünya 
madığım görmüştür. garplı değil, binlerce vatandaşı 
görtişünü taşıyau ve garp da kendi aleyhinde idi. 
fikirlerini m em 1 eke tine 
aşılaınağa kalkı~an ilk 
Türk Mustafa Kemaldir. 
Kemal Atatürk umumi 
harpten son"a bu düşiln· 
celerini tatbik fırsatına 

kavuştu. 

O sıralarda iktidar 
mevkiini ele geçirmek için 
çarpışan iki partı vardı. 
Bunlardan biri, zihniyı•ti 

an'anepercst ve politikası 
emperyalist olan Jön-Türk 
parti~i idi. Bu parti, proğ 
ramının esası olarak bü-

Umumi harpten sonra 
sultan, tehıikeli bir şa

hıstan kurtulmak kara· 
riylP, Mustafa Kemali 
Anadoludaki askeri si
lahtan tecride memur 
etti. Fakat bu zeliUlne 
hareket karşısında isyan 
eden Kemal askerin elin· 
den siHlhı alacağı yerde 
An:ıdoludaki kuvvetleri 
daha mü~ssir bir şekilde 
teşkilatlandırdı. 

- Sonu var-

lnuilizce Konuşuyormusunuz1 

Yazan: Ömer Hayati Kara~oyunlu 
Twenty F ourth Lesson 

Tvent l Fort Lesın 

Yirmi D UrdUn ctt Der s 

YİMİ ÜÇÜNCÜ DER~E DEVAM 

İngl. Yz. : Which parts of the world is co~ered 
with ice, all lbe year round ? 

Okunuş : Hviç partz ar dı vorld iz kovırıd vid 
ayı ol dı yır oravnd 

Manası : Arzın hangi tarafı bütQ.n sene buz-
larla kaplıdır? 

ı : The North and the south poleı,.; 
2 : Dı no:t end dı savt polz 
3 : Şimal ve Cenub Kutupları 

1 : İs the Arabian desert very cold ? 
2 : İz dı Arabyın dezert very kold 
3 : Arabistan çölü çok soğuk mıdır ? 

ı : No, the Arabian desert, in summer, spring 
aod autumn is very hot, and in winter warm. 

2 : No dı Arabyın dezert, in samır, spring end 
otmn iz veri hat, end in vinter vorm. 

3 : Hayır, Arabistan çölü, yazın, bahar ve son 
baharda çok . sıcak, kışın da ıhktır. 

ı : İn winter do the Larks stay in our country? 
2 : İn vinter du di Larkz stey in avır kantri 
3 : Kışın Leylekler memleketimizde kalırlar mı? 

çocuK 
konuşuyor 

;-#t~ . . • 

~~ .. ~·~ 
. . ~Jif_i{'.; ·:t~ 

~t · ~~·~ 

,y Maca rista nda ~LJ~ 
dapeştede beş ay~ı 
bir çocuk büyük 111" 

salar gibi akıllı "e 
uslu olarak konıJf 
maktadır. . 

Bu çocuk şirı1d1 

bir kaç doktor uıf' 
fından muayene v~ 
tedkik edilmektef . 
mış. 

ı-PİYASA 
ı : No in winter the Larks do aot stay in our cou-; ı Kil~ 

Claal I~. il ~ 
ntry, before the winter they fly to the southem .... 
laods. Buğday 1 4 1 

IHllllBlllUIUllllllllllllllDllllllllllllUllUIHIUllllDllllUDIWınımıaumaınmm1111nı• 2 : No in vinter dı Larkz do not stey in avır _Arpa ı_[ / 
lllllllllllllllllllllDlllllllllllllllllllllUJOllHllllUllllUllllUIUIDltllhllllllUımnmıııııııııııııın .. ıı• kantri bifor di vinter dey fly tu savtern lendz 

1 
ün lBirçuvalJ H50 '/ 

~llllllllllllllllllllllntlllllllllUllllllllUOllllUIUlllilllHllllBllllWllllllUlllllllllllWUl•~=llll·~~ ı 3 : Hayır,'kışm leylekler memleketimizde kalm~z~ Y!irı ·=r: I/ 
111111111111111111111111 M A R o N llllllllll~Ull lar, kış gelmeden evvel cenub memleketlerıne ~olıut _y3r _ ~ 
111111111111111111111111 DllllllllllUllUll uçarlar. \ M crciuıek - " 
01111111111111111111111 OllllllHOllllUIUI -J )irinç ~ / 
ııııııııııııııııııııııııııııııııııınnmoılilDllllRllD•mıııııuıwı••ıııınıııııııııı1111ıu111111111111 Ba stınk1 denfmbde seç•• yal kell•eler af•iaY• . Sade yağ .§... / 

llfılllll~llllll~~ 3 u l T o . n,, ll~lll~~~=OI ' •h••ıtbr. . Tere yagı - / 
lllllllllllllllllHllll~ ~111111•1 İngilizce yazılış Okunuş Mauası ~i:in yağı ~ · / 
uııııııııı : nııınıııııııııııııııııııııımm, ıııııınnnnıınnınııııın11mııı~ıııın111111ıııımınııu ıuıııınıııunıtt ---- ~t ; 
O llllllllllilıım11111ııııııııııııııııııııııııııııııııınııııııııııuıııııııııııınıuınıııııııııııııııı1mıııııınıııımııınıııı Part Part Kısım, parça Deri ~ 

nııııııııııııııııııımııııııııııııuııuuııuııııııııııııııııııuıııııııııııııııını~ıııııııuııuuııa~ııııııııuııımım1- w orld Vorld Dünya, Arz Badem ıÖÔ- / 
; il »@VJ O O '(t O fil O fil I! fc~vr, covered !;;•rıd ~:~lanmış, örtülmtış ~:~~.m-iç-·i -ı~ / 
~ıııııııııııı 111ıııımıııııııııııımmıunıııııııınmmııınınııumıo•11mmnımnıınıımımm=t North Nort şımaı Ceviz içi ~~ ::;, 
=1ııııııııııııııııııııııu1111111ıııııııııııııııııııııııııımınm•ııı11ııonııınıııı11111ııııııııııııuıııııınıııııım:E I ~outh Savı Cenub ~~~:ep 12 / 

ııııııınııııııııııııııuıııwuıııınıııııııııııııııııııııııııınuıuıııııoııııııuııumuuıııumıU1U-ıml Poıe Po1 Kutub -

SO N G ON LE R ı· Desert Dezert Çöl, badiye Kesme Şeker ~ / 
Lark Lark Leylek Toz ŞP-ker J!!_ 

5 E 1 
A St Kahve 125 / 1 Y U 1 ~~~~re Bi~:r ~~~:ı~~i!~:ak Sab_un __ -_ -_,}[ /. 

Perşembe günü ~aşliyor Fly lV.) ny (N.) Fl;:be :o:~:::::ny~i!:~ 
1

_ --~-:-:_~:-=_,~z-_zu-=.m-=_-_i; 
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ULUS SESİ 

J:ndarmamızın Ke<dlü 
'. ır Muvaff akiyetleri öl~üren a~am 
~onu lb>üırçe'lte ma~tôm ol~u 
Yak cS.1 o an <dl o İngiltercde ada-

&iti . nıın biri bir kediyi, 
tıcı sayf 

~k ada mabat-1 li tedbirlerle, kahraman ilkönce suya batır-
u·ıavet Yfip jandarmamız:n devamlı arak bu şekilde on 
,1 ı e. konışu nı~k n:ıa~- takiplerile cenuba geç
k gesınde d ıllerım z melerine meydan veril- dakika tutup öldür-
~d..takibler:laşa~ "e memiş ve kısa bir müd~t nıek, sonra mahalle 
e 1Ye kada ragmen içinde çete efradı tema- nin tenha bir köşes-
lll "er-nıeyen r ~akayı men elde edilmiştir. k 

iz. nııntak Şerırlerin Başta değerli Va.ti- inde a fasını taşla 

~ayı 1024 

Mardinde 
Açılacak ehli hayvan 
sergisinin proğramı 
A - Kısrak Şubesi ı 

Serğilere iştirak edecek kısrakların milsPccel 
ya v:-uların büküm et veya eşba8a ait müsP.ccel damız. 
lık ayğırlardan basıl olması ve pedigrileri bulunması 
şarttır. Birinci ve ikinci mükafat 4 - 10 ü~üncü, 

Dürdüncü mükafat ise daha. yaşlı kısraklara verilir. 

Teşhir edilen klsrakla ... için 16 mU· 
kAlat -vardır. ~~ haber asına geç- miz olduğu halde Jan- ez ınek suçile mah-

ll ıtıe vna al~n~ası darmamızın bu husus- kenıeye verilnıiş ve 
anisabetli~etı.~ızce taki muvaffakiyetini bir av ağır hapis ı---

e onem- şükranla karşılarız. .; 

Atlet 

1 

Mükafatın Nev· i 

Birieci Müktlfat 

Mükafatın l\fıkrl:ırı 

7:; x 1 - 75 ---------------! cez::ısı yenıiştir. 
Adanı, kediyi niçin 

dğ~slavya kıı-alının 
ogunı yıl dönümü 

Ost )' 
rıç I{ ugosla vya tuk soylen1iş1erdir. 
te ~~nlı Sa ~1a- Merasimden sonra 

lırıın 'Yer 11, 923 Taksimdeki Yugos-
lgra~ i!ylulunda lavya ksnsoluslu 
llllinida dünyaya ğnuda bir kabul 

öldürdünı? sualine 
ka rşt: Yavrularına 
baknıiyordu, kız
dın1. Onun için öl
dürdünı. ,ıen1iştir. 

[mniyet Mü~ürlügün~en 

ll Sc ·• resmi icra edilmiş, 
lis il~, Londra- kabulda bulunanlar, 
. enın 5 . . . h 1 1 

Mardin Elliniyet d::ıire
si kadrosu memurları için ' 
sekiz takım sivil elbise 
yaptmlacağmdao talip o 
JanJann kumaş nümune
lerile birlikte 13/9 /938 
günü saat 12 de Emniyet 
Mildürlü~ün~ muracaatla
n ilin olunur. 2-4 

lf11t'h ıncı sı- azır anmış o an 
varr' k~ n 1 arını büfeden izaz edil
()t_. a ,!Yetle ve- mişlerdir. . "'n nı . 

•rıci doğaJastenin -----------------
lltl).. Utn yıl-

le, g~ç~1ün~sebe- Mar~in Vilayet Daimi Encümenin~en 
ıı b n gun sa-

"a"· u~ukta dini 
~•mı 'f; As 

Kilo 
Aıa bedeli 

Ku S. 

%7,5 
teminaıi 

Lira Ku. 

2 ikinci 50 x 2 - 100 
3 Üçüncü 40 x 3 - 120 

10 Dürdüncü Mükafat 30 x 10 = 300 
5U5 

D - Tay Şubesi : 

Serğilere 6 aylıkdan 3, 5 yaşına kadar olan 
saf kan arap tayları girer bunların müsccel olmaları 
şarttır. 

Teşhir olunan sal kan arap ta,.·ıarına 

16 mUkı\lat verilir. 

Adet Mükafatın Nev' i Mükafatın Mıkdarı. -
1 Birinci Mükafat 75 x 1 - 75 

2 lkincd 50 x ! 100 

3 Üçüncü 40 x 3- 120 

10 Dördüııcü - 25 x 10 - 250 
545 

1 - Sergiye duhuliye ücreti yoktur. 

2 - Bir hayvan sende yaluız bir sergiye iştirak 

edebilir. 
diplonı l ~ etnıiş ·Erzakın Cinıi Kilo 

&llslav atık ve 
\ıali kolonisi y-
1{ muavini Hu-
'- arata ba . 

Soğan 

Patlıcan 

L~hana 
Çay 
Satıun 

300 
800 
50 

3 
250 

400 
400 
100 

6 
300 

80 

4 
4 

10 

1 20 
1 20 

75 

3 - Bir senenin sergisinde birinci gelen hayvan 

1 digcr senelerde ancak ikiııci üçüncü dördüncü ve 
beşinci olarak sırasile mükftfat landırıhr ve bir ha
yvan müddeti hayatında b(•ş, sergiye iştirak edebilir· 

.1( etti . n1n ış-
':t) bitt~ı bu nıe
Yug •kten son
~ll v osta v kon
' e fahr .. b •osu b· ı aş-

ırer nu-

lttldaş! 

•tatçı vatan 
~IJini~ir 

Benzin 50 
Gaz yağı 100 
Koyun eti 2500 
J>lyarbakır plriDcl 1500 

Patates 300 
Su ıseblesi (Fah-
riye suyu) 3500 
4 yıldızlı Ekmek 5000 

200 
3500 
2500 
400 

4000 
70ü0 

320 
45 
29 
23 
29 
25 
12 

6 
14 50 

1 42 
10 13 
1 72 
3 45 

76 
46 88 
s 60 

18 00 
76 13 

19/8/938 giln ve 47 eayılı tesk~re ile ilan olunan ve 
haddı layıkı getirmeyen Hast~neye muktazı erzak ve 
malırukatın eksiltmesi 10 gün uzatılmıştır. ihalesi 15/ 
9/938 tarihine tesadüf ed~n Perşembe günü saat 12 
de daiuıi Encilmende yapılacaktır. taliplerin ve şart-

ı 
nameleri görmek istiyenlerin daimi encümene mürai caatları ilAo olun~. 

4 - Yarışlara iştirak etme!: üzere, b:ızırlanmakda 
olan hayvanlara sergiler de mükafat verilemez yarış
larden iki sene kadar bir müddet evYel uzaklaşmış 

olan hayvanlar sergide kazandıkları takdirde nıük!lfat 
lir. veri 

5 - Mükafat kazauan l ıayvanın sahibi hayvan 
genç. yaşında satın alarak kendi elinde talim ve ter
biye etmh~se mükafatın nısfı bayvauı kendi elinde 
doğotup büyütene diger nı~fıda talim ve terbiye edip 
sergiye getiren yeni sahibiı c verilir. 

6 - Sergi kayit ve kabul muamelesi 13 - 14 
- 15 - 16 - 17 / 1.Te~ . / 938 günlerinde veter
ner direktörlügünde ~ 8 - H> - 20 / ı. Teş /938 tarih
inde de hayvanlar muayene ve puantaj edilir,/21-
22 Cunıa, Cuınatesi günleri ta~nifü ve kazananlar iln.o 
edilir. 23/1./ Teş / 938 paıar günde kazananlar ser
Iİ malıaliııde ~flıir edilir. 'l'eşbir Uç 1ıü.udür. 
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Mardin 
Orta~kuluna gir

mek için 
Kaıy~ ve hbul şartları 

VURTDAŞ! Mevti satın ali' 
Türk evinin şe- 1 yanbir ev, Çocuk· 

refli ananesi kiler- 1 suz bir yuva kadar 
dir. tadsız<.i?.r. 

Kavanoz, kava
noz reçelleri, şişe 
şişe şurupları olma-

Bu güzel anane 

mizi yaşa ta Jı m. 

tomisyonun~an: 
ıril 

13/9/938 salı ,.~ ,,,, 
eksiltmevc konuJaıı 
Hudud Alavı emrinde J . . ~s 
yılı Mayıs gaycsınr. il· 

a~arrıdaki mahallere 
• "' ·r 

ı . k .. re tıı 
ıyat yapma· uz ~ 

Okulumuzda kayıt 
,.e kabul 22/8/938 den 
başlayacak, 2019/938 I 
de sona erecektir. 

3 - ~ağlık raporu. ~-a~s.'1~~~~ff!ie~~~ı 

~ AMERiKAda ~ 
• ıı!l 

lo c~ya ve bır er ıııı 
yatl mukavelcve b:ı~ 
• • 1 ıılS 

Girmek istiyenler 

4 - Aşı kAğıdı . 

5 - Düzgün bir kı

lıkla çekilmiş 4;516 bo-

ca<Tından talip o.:ı 
"' ·ir:ı 

komisyonumuza Jlll 

atları ilan olunur. 

velisile gelecek ve aşa
giya yazılan evrakı 
getireceklerdir. 

1 - Diplama veya 
tastikname. 

yunda 6 adet fotoğraf 
b IR T~HK ~OCUGU 1 

HER TÜRK ÇOCUÖU~UN 1 
OKUMASI LAZIM BiR 1 
~ly2 ıMu~tu~ ! 

Mardin . Midyat 
Mardin - Ciıı c 

. Mardin . lstasyoıı 
e 

Mardin - Kızılt.!lP 
1bill 

Mardin . Ncsa) ~ıt 
·Mardin .. Diyarbl ı6 

~· i 

\' 

tır 
2-

danı. 

Hüviyet Cüz- Teminat akçası b . 'f<l 
liradır Şartnanıcsı 

Kiraya da verilir ft 
................................................ seıs11e •••• ıs ... •aasa••el ................... , ........................... . 

garnizoııunda<lır . 

19. 
3.7.9-12 •• •• •• • •• 

i! Y urtdaş! · !ia. 
•• • ... .. :1 
ii KURDUGİJMUZ FABRİ· Si • . 
!i KALAR VE Y APTIÖl.MIZ i! ,.. . .. . 
.$! DEMİRYOLLAR 5! 
•• •• 

'

.. .. 
:: Hep ulusun birik tlrme gu~uoe :e . ., .. .. 
•• dayanır. .,. • 
:: == e: Bu gücü arttırmak hep senin ii •• •• 
i5 elindedir i! .. •• ••I •• •• •• •• 
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Bir varmış 
/ Bir yokmuş .. 

Evvel zaman içinde 

ÇOK GÜZEL HİKAYE 
KİTABiDiR 

'63asomevö 
DOğu illerinin en mo~ern ~ir BAS 1MEY1O11 ___ .. __ __ 

Yeıtl gettrtıigı01t:ı 
fantazl ve kUbJ1' 
harflerle çok şıl' 
reçete kAaıınr• 

basılır. 

Müc~llithanemiz vardır· 
Her bov<la kitab, defter 
ve sair~ bütün şeyler ço1' 
şık ve begı>nilecek şekil· 
de teclid edilir. ~ 

lıırı 

~·et 
ıuı 

hız 
dtı 
lııu 
ecı 

lar 
laı-1 
%ı 
"e 
~ik 
dir 

llı(ı 

~fit 
'fu,. 
tirı.: 

elen 
l'ıoı 
tiL· 
'-"c 
"e 
lrıa 
bili 
•ay 
........ 


