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Batay davamız karşı- 1 

sında Fransa .. 
C, Halk Partisi Kamutay lrubunda 

BAŞBAKAN BAY CELAL BAY AR 

Haıay <lavamız kar~ı 
sında F r·· r:ınsarıın takih et ... 
dııtı hattı lıarekt·t bizi, 

OSt ve ••tt f"I 1 . . . nm c ı' erıınızı 
:ıüteessir ~ttiği kadar 

1 
arış se\'('r biitün ulııs 
arınfla ı1ikkat nazarını 
~ektiğiııe şiiphe yokutr. 

Atatürk ıiavası YC Tiirk 
Ulusunun bir onur , e ~ .. 
r f ~ e m(·SPlfsi olan Hatav 
işinde Frant~anın Millt>tl~r 
Cemiyetinde ,·erdiği söz 
ve imzaları avak altına 

alarak takib etti~i kü~tii
rucu ve h:ısııı:ıne 8iva .... etin 
8h011 günlerde doiTı:nıuıru 

ad· '"' I"' 
~ ıseler' :ı1. k:ı lı"ın Tu rk. 

1' rarssıı d 
b·ınn t• ostluğunu ve 

e ıce k . t'k Ya ın şark ıs· 
1 rarını tclılikeve da~·· . re k . . , \ u 

Ct- hır kasırga y:uat$ın. 
.. Ufuk kapkara hir bulut 
ıçıne girıli. IIat:ıvd·ıı.·ı n l • , ı. 
ıaııııa ııwıııurlarıııııı Tiirk-

lfrc t· ti ·ı . "k 
• • '' ' 1" l'ttı ' lt•ri ve 

gıtt ıkı·e · .1 1 • • 
dık. 'r şıuı etırıı ~rttır 

l.trı tah • ınmiil ı•dilnw1. 
7.tılıııı ,. . 

, J r ı~k 1 · 11cr, Tiirk 
ıı 11 '<il il l . 

• 
1111 ' 1 .. ılrm bire kal 

bıııi he,, . . . 
~tc,ı n 'l' 11.tırabla 

sardı 

F Bu işlrr ııil;in ol11v01? 
raıı~a u·ıı 1 .. r •Hı Pi er CPıınyı> 
Hıde , , ı·~. d •'rt 'g'I ~ÖZ}l'ı İ tıP 
en \'t>ri . . ? 

C-. M ııu gı·tıı 1111 \ o o 

"Jras 1 . · h 1n< a cılrnna hürrivct 
e~Calığı yaptığını id:tia 
k· en Fransa hürriyetine 

b:•vuşnıak istt•yen mazlum 
ır · · mılletin kaııını eın-
~ekten neden zevk aliyor? 
0unı · arı Fraıısadan niçin 
llOttniyoruı? .. 

ı Bu sualler karşısında 
•er l l!ı. u usal davada oldu· 

t;U "h· 
r·tf gıd 1 Büyük Şefin et-
• ın a k kit) ye vücurt hir 

0 ~ halinde toplaııarı ve 
d nıan ir:ıde vtı İlfa;esi al-
a neler b d' aşarmaya ka· 
ır oldu"' 

tik· 1 ı.tıı mucize \·e ha-
•A a arını bir d;ı ha gös
~rrnek h' 
şıyan T ıı 'e imanını ta. 
bı' ürk ulusuııda tek 

r duyt p b1tıa:ı :bUkfıuı sürme-

Her uc bahasına olur
sa olı-;ım Hatay da rnıııı
ı1 kökünden hal ctıncli
yız ... 

Hatay meselesinin tarih
Her iş ve (]a.vasını Mil 

çesini anlattı Frankocular 
lctler Cemiyeti ka

rarları dahilinde dostc:ı 
v.. f!Ojtuk karılılıkla hal 
etııu·yi prenı:ip edinmiş 

olan Hiikfımı·tinıiz, Sayın 

H:ıriciye Vekilimizin de
diği gibi hakkından ve 
k u v "etinden • min olan 
her ins;An gilıi vaziyeti 
soğuk kanlılıkla takib et
ti . İatihabın neticesine 
ll'Öre k:ıt'i kararını ala-e 

cağını ulmm biltlirdi. \'e 
bu suretle biitiin diinya
ya kar::;ı barı~ ~c' eı lik 
yük, eklik ,·c fa1.iletirıi bir 
dah:ı gö tnıııiş oklu. 

Biıknç güııdPrılwri Pa
ıisdeıı, H~ıtayuan fe. 

rah \"(· Hıııit \'t>rici h:ıher 
ler gt•liyor. Bu ~eviç 'erici 
huberl"r II:ıt·ıyda ha v:ının 
<lı'gişdiğini, Fransa Ha
riciye N:n.ırırıın Pari::; Sefir 
iuıiıle do;,taue ıuüıflkere 
len" ~ıı i~t •ğini, tcıııiııat 
'crdigfoi l.Jilrliriyor . Bu 
güııkü Anadolu Ajansı da 
hu nıiiı:ıkerelerin menı • 
ıınııiyetı> ş}ıyatı bir şaf. 

haya girdi~mi y:m_,•or. 

Ank~ra 8 A. A. -
Cun1huriy~t H,\Jk 
Partisi ka ınut;:~ v 
grubunun dünk~ 
topla iltJsında B~ş

vt> ki ı 13~, v Ct la 1 B , -
yar Ha tay n1esele
sinin tarihçesini YH p-
nıış ve bu iş üzerin 
de Paris büvük el-., 

çiınizle Fn,nsız Ha
riciye.Nazın arasın

d:l geçen 111üza ke
' ,.eltr neticesini ~1c-

latnnık, h·1tipler 

lngiltt>rc k.Pndi~ine du::;t 
bulunan iki ıııenılt>k ct a. 
rasındaki · u'ercrinli:'ri orta-

~ e r--

dan kaldıracak yold:ı hir 
ı:ı,·ass~ıt trşPhbiisii y;ıp

ıııak ihtiyaC"ını duyınıı~
tıır. 

E<rer Fran~a Türkiyc-r-- ~ • 

hu nıüs•• id sil f ha 
takib ettiği taktir
de bir ;ı n lc1 şnın Y" 
vnrnıak üınidini bes
ı. ın~sine İnıi . .fın hcı
sal olcı crı ğı nı söyle-
111 iştir. 

Holenıano 8 A. A. 
F rcı n kistler i !eri ha· 
re ket lc:ri ne t

1 ün de 
de,·anı etınisler Has-• 
bdlona yinni beş 
kilon?<.~tre y~1 kh1 ş
ınışlardır. 

Hatay işi hakkında 
müzakereier 

Paris 8 (A. A.) -
Ha tay işi hcı h kında 
l\irki\e Büvuk el-

., w 

çisile Haricivc NH-., 

ztn Beno arasında 

oıı günden beri geç
ınekte olan ınüza

kerekr nıeınnuniye
te sC1 vn n bir surette . "' 
geçıniştir. 

Yuğoslav ticaret mu
ahedesine munzam 
Protokollara ait layiha 

kabul edildı Hiı F'ı an ... :ının lwr za
ıııan sözll·ı iııe 'e tcuıi · 
natına irıan•ııışızdır. Fa. 
kat ne ya1.ıkki tetl>ikat 
~aha~ında bu tenıiııatııı 
va~dların kat'i \'e fili eser-

nin dostluk \'e barı~ cep
h• ~iııdeki düriist ı-iy:ı~:ı~ı 
nın m:ırıasmı kavramakta 
gt·cikmeıııi~ ol .. :ıyd ı : lıid :ı 
yetteıı heri di~n tlo. t 
larınıız ve l>illıaı5~a değPr-

w 
li dostumuz İnğiltere gibi J 

leri görülmemiş, hadisP. 
ler daima bunun ak~ini 
ispat etmiştir. 

Çok umarız ki bu de
faki sözler bundan evvel
kilerinc benzemesin, Türk 
vf• Fransız cloı:ıtluğ'u ha
kiki bir inkişaf ~afhasına j 
girmiş bulunsun. 

Fransanın şimdiye ka
dar Kemalist Türki) enin 
harı~cı ı;iya:-m•ının nıana
ı:;ını k:wrayanı:ıına~ma bi
zim kadar- oııun dostları. 

da üzüetu duymuşlardır. \ 
Ve buıun içindir ki, 

lnze emin bir <lo:-t gfrı.İlt
hakar, faydası \'C kazancı 

ollllayan uir mesele yü 
zün<leıı yakın şark i ~tik 
rarında biiyiik lıir frnr:t 
olan Türk - Fransız dost
luğunu rem·idc ed(1cek 
ve tchlikPye diişürecek 

hareketlttrC baş vurmazdı. 
Bununla. beraber Ha 

tay da ,·aınız karşısında. 

~'rans<ıııın aldığı son ted 
hirler \'e y;ıziyflt, artık 

bu eski dostumuzun bi
L.i mle candan ve gerçek
ten el ule verecegi ünü
dini kuvvetleudirıniştir. 

Siret BAYA& 

Kamutay içtima halinde 

Ankara A.A. -
Ka nıutayın hu glın 
kü toplantı~ında Çc· 
l<o~lovn l<va ile ya
pılan tic~ri anlaş 
n1anın ve Yugos 
lavya ticaret mu-

kavelesine n1unzan1 
protokollerin tasdik
leri ne fı id k·ı nun 
layihaları müza
k re ve kabul edil
n1İştir. 
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Seçme Haberler 1 

Sıhhat Vekaleti 
Propağanda afişleri bas

tıracak 

Sıhhat ve içti n1a i Bu afişler, unıun1i 
n1uavenet Yeıuileti 

hallcta sıhhat pren
siplerini kükleştirc-

[ cek ve yeri< ştİrt'cel 
! nwhiyette çok gü

zel propn g<l nda af İş · 
leri hazırlnn11ştır. 

yerlerde, na kıl vası
ta in rına , .e halkın 

toplu hir h ~ı ide bu
lunduğu n1a h~ Jlere 
ınüesseseh: re, fabr i 
k tL1ra asıhıCtlktır. 

Zavallı akrep bu tat- j Yol tanıunıilc ekilmiş 
lı dillere aldanarak yu- tarlaların arasından gc
vasının ağzına geliyor. ~~iyor, fakat ne yazık
Avcıda kurnaz lıa ! . ki en iyi mahsul iki 
bin biı- tane tatlı dil karış boyunda bir az 
dökerek davet ettiği du ha ilerliyorm~, ekiıı
akrebin gelip ge1mcdi- lerin boyları yavaş ya
gini anlamak için he- ''aş uzuyor . nihayet 
men yuvasının a_zına to;n·ak yol, iki tarafı 1 

biı· çöp sokuyor ziya- insan boyu kadar olan 
fctin tadı ile ze\'ld0ncn yeşillikler ile örtülü bir 
akrep çöpü g0runcc şel<il alıyor. llikensiz. 
kendisine bir oyuncak olan bu yeşillikleı· in
g-cldi zannile hemen sanın bacaklarına sü
çöp ile oyrıamağ·a baş- ı·ünüyor. V c bisiklet 
Jıyor! bu suretlede kcn- hunları tatlı bir hışırtı 

A vrupada Kuraklık 
A vrupada bir rekolte buhranından 

endişe ediliyor 
disinin davete koşa 1 ile açarak ilerliyor . d 1 · I 
koşa geldigini anlatmış I İşte bir köy duha. Hu- Bu yıl Avrupn a tınL e Z<lrara uğra-
oluyor !. . rada bir köy var. Bu- kuraklık tesiri le bü- 111ıştır· Fransa ve 

Şimdi avcularında 
kendileı-ine göre az çok 
bir hazırhın•ual:uı var. 
'\uya agzının bir karış 
kadar gerisinde, elinde 
ucu demirden geniş 

agızlı bir sopa tutan 
birisi vnr. Akrep çdple 
oynamağa buşladığı ~ ı 

rada hemen demirli uç 
topraga batırılıyor, ve. 
akrebin gidiş yolu ka
patılmış oluyor!. Bu 
toprak parçası yine de
ı ıirli sopanın har ekeli 
ile devrilince zavallı 
ıiyafet hülyası ile ser
ı ıe~t olan akı·cpte gü 

e kal'lımı gö:;,terrniş 
uyor. 

Manıafıb hiz bizi 
p~k scv~.ın akrnpleri 
il° çtc öldürınüyor·uz. Bi
l ds son deı ece lıüyHlc 
bir ihtimam ile tutuyor 
'c şişelere koyuyoruz. 

rasının köyleri pek meş- tün ınahsu1ler zarar İtalvada d<l rekolte 
~rnr i~ıiş ! Aman öyle \ g ·kn1üşt ür. )"" l nız fenadır. A vru pada 
ı..:e hırnz uzJ:ı.k duralım. ~ ., . . 
i\J~ılumya can cümle- lngılteı edH nıa hsul- hır rekolte buhranı 
den az.iz!. .. Köyün son ler on buçuk i· .. o .ı obcağından endişe 
kenarındaki dikenler İ ıı<ri 1 iz 1 i rcı sı kıvıne- 1 edil nıektedi r. 
üzcrincitrn hisikletleı i 0 

• 

ele al3rak geçiyoruz. 
Bu esnada köyü yan 

gözle tetkikten vaz f{c
çemiyorum . Malumya 
meşhur köyleri hiç u · 
nutmaınak lazım. 

Yunanistan 
Bizden Buğday aiaceık 

Yunanistan nıenı· 

le keti nıizden el ı i hin 
ton, K cHl n d n d; ı n 4 O 

bin, Ar jr> ıltinden 50 

b !n ton buğday sa
tın alınava karar 

w . . 
ve n11 ı ş t ı r. 

Şimdi yine hir az ev
vel geldii!ımiz yol gi
lıi ince toprak bir yol
dan geçiyoruz, küçük 
üir sıı·ta çıkıyoruz. Bu 
ı-;cfer pek fazla gitrni-

~~;.~~n "~0:~:~:~11~~~: Meclisin Yaz'tatili Resmi ~aireler~e 
yoruz. 13uradada bir Ankara _ Bii~'iik ~I il 

Yaz saatı köy vaT'. RPnk renk lf·t Meelif'İ 17 II:ızir~ırıda 
cntar~ler ge:'İlllll~Ş ka~ G aylık rnii~temirL·rı ı;alı~ 
<lmlaı yol kenaı ında~ ı 

1 
ma miidlletini doldıırrııak- Rc::;ıııi dairPlerin i~ sa. 

çeşmeden ~u ~·ekerek tadır. atleri lıakkııHla hazırlanan 

korunl~rı.n~ , fkeçi:~rinki ~ıeclis in 20 Hazirana usulün 15 Hazirandan iti-
su ama ıçın ırsa >e ·- kadar el inde lıulurıan :ıc.:e- baren tatbik ~dilnu•si aıtılı-

Yarı m saatte aitı da- liyorlu r. 
le i şl eri rH~ti<"elcndirerl'k temPldir. Bu foı mille ~ü

re. Harieiyc "ekflleti \ 'C 

ne yakaladık .. 

.v. 
...ı ..... 
... of(· 

Daha ~lardinde iken 
vermiş oldugumuz ka
rar mucibince bu sa
bah erkenden Daraya 
hareket edecektik. Bu 
seplen çok erken kalk
tık. BisikJerJeri çok cid
d ı muayeneden geçir
dik ve yola çıktık . 

S Vaı·- _ ~az tatilinn karar verme-
-~ onu 

ı si ibtirnalı ku ı.·vetlidi r . 

Oıtao~ul fen Sayfası 
Bir kaç gün sonra 

Zehgin yazı ve resimlerle çıka ... 
caktır 

lıu vekfllete bal'rlı daire 
l"'I 

ler barit; olmak üzere bü· 

tiin resmi daireler ı::ahah

leyin saat sekizde h;b:ı şı 
yapacaklar, bilfı.fasıla t:!a· 

at 14 c kadar çalıştıktan 

sonra tatil 2deceklerdir. 

1 

Bu yalnız yaz ayları-

na mahsustur. 
1 

Savı 94G ...--
• , R -

t 
t ... ; ·- - • ~ 

tiarı~ va.ı·araTI 

Dünyamn an ~ağru Saati 
lngiltcrccle Garinviçılc 

5 yıl süren tecrübe ve ted
kiklerden sonra Rasad· 
hanenin yeni saatinin kii 
şad resmi yapılııııştır. 

Elektrikle i~liycn lnı 

saat dünyanın en boğ-rıı 

~i<l(·n ı:ıaatidir. Filhakika 
f> yıl süren tcdkik \'C oıii · 
şahe<le esnasında anla~ıl
mıştır ki bu saat f'> yılda 
yıldıza bakarak yapılan 

hesaba nazaran ~nH'Hk uir 
saııiyt·nin onda biri kat.hır 
geri kalmıştır . 

Kmrit çOplerin~en 
Keman 

Almanyada, Odcr nehri 
sa.bilindeki Ş\·cuet ~chrin 
de, keman yapıp :rntınakl·a 
h:ıyatını kaıan:ın Müler. 
son günlerde Kibrit çöp
Jcrinclen lıir keman yap
mıştır. Sanatkar adam, bu 
krmanı yapmak için 2Ö71 
Kibrit çöpü sarfetmiştir. 

Kemmn verdiği ses çok iyi 
imiş. 

5 saatta yapılan 
ameliyat 

Dukuz y<1~larııı<la hulu· 
nan lıir lngilir. çoeıığu, hu 
~' ıl!rı ha ... ıanğ'ıcıııda miid
hiş l>ir h:ı~ a~rı sıııa tutul
ıuu..;: bütün doktorlar lı11 .. 
ağ"rnın sebebini kP:;-f PclC· 

mcrnişlerdir . .Nihaypt has· 
taneye kaldırılan çocu~!:tı. 

şehrin en hazık doktorları 
muayene ederek: be~·niniıı 

arkasında bir ur oldıı · 
ğ·uııu anlamışlar ve 

kendisine iki :ınıc'liyat yap
nıı~laşdır. Am<'liyatlarJan 
ikincisi, be~ buçuk saat 
slirınü~tür. Ameliyat <·sna· 
sında, kafa tasının HHtii 

açt1mış. beyninin alt kıs
mını tazyik eden ur çıka

rılııııstır. Bu a.melivat ne· . . 
ticcsinde çoct.:ğun ülmcsi 
ı·" yahud kör olma~ın<lan 

korkuluyordu. Tahin garip 
bir cil \'CSİ neticeşinde ço· 
cuk kurtulmuştur. $imdi 
gayet sibbatlı olarak ne
kahat devresini geçirmiştir. 



Sayı H4ô 
ecw 

Annelere üğüt ~PİVASAmm 
Ciıuıi 

Kilosu 
-K~ Sn. 

Yeni Maden 
araştınnaları yapılıyor 

Çocuk Esirgenıe 
Kurunnı Genel ~ler
kezi sıfır y~stan bir 

beslenccerrini YC ına 
~ u---------B ıı ::td~ 4 

I<onv r . "a, - Vıh1ye-
11l1ızin 

"etJe.r' rera ltı ser-
i! ını arcıştırın::ıl< 
1.eı·e 

v n1nden tetkik 
e a r·ı . 

t~r· < 
111H e11st1tüsü 

J 
.ıfin<l'l ·· 1 · • n o·o·H erı en M t') 

l) 0· 1 t~n Jeo'oö· ) )\' l: b 

det. E:'~gler i il' Ncc 
\'· ~erHnla bura
• el gelnıişler, vi J{t-

- . 
v:,sıııa kadn r cocu-"" . . 

n1alarının nasıl hn-
zırla nacag"'·ıııı ör,.re

~ 

tir. 
ğun nasıl bakıla-

yetle teınasta bulu- ccığını öğreten An- Ht·r iki öğütltTİ 
narnk, faaliyet esas nelere öğütün Bi- isteyenlere kurunı 
lnrını tesbit etıniş rinci sayısını yeni- parnsn olar8k gön 
lerJir. Bundanson- den hastırıı11ştır· derir. «Ankarad:l 
rcı, tctkil<lerc fxıs.1n- Birinci sayı öo·üt bulunnn (, .. ocuk E -. ö 

rn;ık üzere 13evse- birer avlık vazılnııs . s i ro·cıne B· ı s1<nnh-.. ...... .., J ., .. ,. M 

hir, H rı dı lı. Bozkır 1 ı·~ t:ıne nıektuptur. ğıııc-ı» bir yazı il(• 
ve Ern1eniık'e git- 1 İkinci s·, yı öğüt: l ;alres hildiı •neniz 
nıişlerdİr· nasıl Çocukların 1 küfidir . 

. K©yUüıDC®ır 
bır Yeni mektep yaptırıyor 

Nusaybin 
Astiye Ma~~emesinden : 

T ra~om~an sa un 

·t\h~<lın, _. Dnl::ınıa 1 nıin edilınis oldu<ru 
n., ıv 's <l 1 ·• ı ·· 1 · ô le ., t 11 e «>y U· gibi bu yıl da 7il5 
tı t tarnfından Y''P- ~ lira olan köv hüd
okrılın~~kta olan ilk- cesinden ZllS lirası 

l\1 iiddt> i N uscı vbi-
• '-.7 J 

nın ı ıldırıın 111ah~1 l-
lesinden ölü l(asın1 
oğlu İhrahinıden i ı·
sen kendilerine ka 

BUlıassa .kara si· 

neklerden k:ıcıu 
" ve onu yaşatnıa 

1, r <1 hoı n hu tı şıc ı 

bir hastalıktır k< n-

Arpa 3 f>O 
ı·n ( Bir \·uv<lİ üf>O 
l>:ırı 3 
~olıut 

Pirinç ::?::? - -
~:ıde Yao- - -no 

- "" 
TPre y:ıl!ı 
Zı•ytiıı ~·:~ üO 
Yiiıı -- -40 

- -1 lPr İ" 

ifadem 

1\ r, mr ~Pkrı 
'I oz tf'l-<.' r H~ 

1\ :ılın• 1 :!3 
~ alrn ıı 

l, :ıy 

!\: ıı rıı iizii ılı 
l \•kı ılC'Z 

Hal 
l 'l'Ht l 

3 10 
:!O 

ul hıncısını · · l · · at. . · 11 11 Ş 1 ;1ynı nıe {tt>p ıçın 
ılerlen1 1 t J' Geçen e < e ır. avrıln11ştır. Büdcc-

. . sene bu bina d., ı ı r 
dı~ın 3750 lira sarfe- . ıe ~a an 50:711 ıra 

lcı n ve tapuca na nl

la rında nıüst1ccel 
but una n ayni 111 a -
h:d lcJe kc.\i n hi r b~ı p 
hanenin kabili tak
sinı olınadığ·ından 

d i n t "e ; oc u k 1 cı rı n ı i 
koı u care olar~k 

~ 

sık ~ık ellerini sa-

bunla vıka kendi 

r'·~LUS SF.Si 
1 ve iLAN 

ılnıis l· .. 1_ \ ua zırant, s·\g ı" ve 
fı ·• · 'o Y u tara- I J l . l . ı n c.h 

11 
ı. 

1 1
. l ~ y ı n dır ı < ı ş e rı ne 

• ( ( rl 300 ıralık 
ınsa·1 t nı..,,I· . avrılnııştır. 

· · " zeınes ı te- · 

Ö~emiş Yolu Açıliyor \ Belediye Teş~ilatı Yapıldı 
Mnnis:ı s rı r 1 .. il 

0
·· ~'' - ... rı 1 1 ı zn1it, - "Akyazı,. 

e 1 .. 1 . b' 1 eınışı lır ıri kasnbasınc.h1 l>eledi-ne h· .., 1 
1 c \ g 1 )' (\ c ~' k "o- k · ı t ye teş l atı VÜCUl e 
Un İP'"''\· t 1 .,-

1 . ··~lc1ıço,ııer- ' ··ı ··'-Ti 
tınışt' . Y l l . gettrı nnştır. • cı nn-

kau · 11 
· 0 lir aya da beledi ve int i h~l-

ar açıhlcHktır. batına başlanacak-
tır· 

bahsi le şuyuuııun 

izalt sini isteven vt -., 
reselenf en berber 
tevfik tarafındcı n 
\Taris ;lvni nuıh~ıl 1 

led~n ö.!ü İbra hiın 
I< ı z in n Süt) h i ve ve . . 
Şükriye ve Sabri ve 

ve Bedia ve oğ·lu 

K"sıın ve zevcesi 
~ldınıet kızı Lati-

MuMar ~ursları 
Dersleri ~astuı ~ı 

----------ı fe alt·yhlerin'"· açtı 
ğı izrılcyi şuyu dn-

Satlı~ taş ilanı vasının y:ıpılaıı nıu-
Edirne _ 1daıl köv ha kenıesi ndt : 

kalkın d . V r K ~ ' d 
1 

. 1.na rwasımn ilk ma- a ı onagının yı- ~1 üdea Jevlılerden 
i,: e.,ını teşkil edı>n köv kı1an iki oda diYarla- 1 S 1 · · · · l t "'ate.si · "' k a >rı ven ı n ı <e.u11c 
le· nııı lıaşmda blunau rının en ·azı ve taşları J . . "' . 

"~~ n~uhtar ,.e katiplerini 15 gün müddetle art- ettıgı yerın rn~·chul 
;
1 

lŞdınııck için Trakya- 1 tırmaya ç1karılm1ştır. k~l111rısına bınaen 
i~~eh~r·k.a1.a ve ~ilayctlcr- 1 l~ale .gün~i. sa~lt 12 de- tebliğatın iltınen 

•l\;ıl.ııı ve l.) giin de· tlır. Istekhlerın daha 'l .ı · UI · 
"aın . l · f ·ır. n a ruı n us sesı ı 1 c en muht:ır kurs· fazla le sı u.t almak . . 
trında çok faydalı sonuç- iizl'e her gün Nafia ğazetesıle ıcntsına 
ar elde edilıııiştir· dairesinde müteşekkil karar veril mis o\du-

.; 

1 

ınendil ve hnvlunu 
kulltl n çocuklarına 

kulbnn1a kirli eli
ni kendi gözüne ,.e 
çocuklarının gözle
rine ~Ü nne bilhassa 
kara si nck !erden k(l- 1 

çııı ev onu vcısatnı.::ı 
.J ~ 

Yitik 
1 

~lardin Güınriiğiin 

den n n11ş o1duğ·un1 
10/~/o:~s taı ih ve 
;3;3011 - 801 sayılı 

ınnkbuzu z~vi cttinı . 
hükrnü 01ı11adığ·ını 

ilan ederiın 
Kasap 
Şuyhmus 

3-3 

Perşeınbe günü sant 
9 da Nusaybin sulh 
Hukuk ~lahkenıesi-

ı : 

1 

' 

le Rurslartla verilen ders- komisyona müracaat ğundn n n1uhn.ken1e 
k.r Dmumi Müfetti>::likce etmeleri lüzumu iHln 
~tap &11nde y:wım".,serisi 

1 
olunur. günü olan 2!3/ O/H;J \! ne n1uraca:l t et ıne-

aıında bastırıl~ı'jtır. ı 4-4 \ tarihine n1üsadif si ilan olunur· 

ABONE 
Şartları 

~·~ 
1 bone Sartları 

CJ .... 
.\ylığı .:c C> 

.. = 1: ::ı 
J~ ·- =·-E-< ~ ::ı::.2 

Ku;:t;'ş,Ku~ 

r {' A Ylı ·"I 
, w e 300 

--~-

AJıı A\'lıo·ı . ,.. 450 800 

~l llC'liği 800 1500 
1 

il.4N ŞAR1 l.ARI 
İlfuım hetıer satırından 

(10) Kuruş ulın ıı· . 
,, 

İlftn neşrinden ınesu-
liyet kabul edilmez. 

Günü geçen nuslıalar 1
' 

~ (10) kuruştur . 
~ 

Yurtdaş! 
Y'ivcceö·in, <YCvece-

~ ~ w 

ğin velhasıl her şe-

vin verlisini kullan-., -
ınayı yeni içtinıai 

, ahlük en1reder. 
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