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Ingiliz Başvekili Bay 
Çemberlaynin 

Suriyede aziyet 

Hama, Humus ve Halepte de mü.him 
tevkifat yapıldı Avam hmarasın~a ver~ioi iza~at 

Anka ı \ b(!r} .· ra J. • A. - Çcm-
lılarann dün Avam ka · 
llıera~ında lngiliı hü k ft. 

ının d" . 
llı.-r· unya me:;th·lerı 
t:t0./

0<.leki görüşüııü izah 
lııi~:~r: ve tunları söyle· 

lil 
11

1\abinede biç bir ih
ltı ~f Yoktur. Bütün kabine 

Utterk len 1 ·an garanti veri-
; ile <levıetıerin istik Hl il eri
l iate taııı surette hürmet 

ıe klllekıe beraber teca v ü
~lltu~rşı da tam bir ~i tem 
~tll lllaıına varılwa.dığı 

ttınektedir. 

tind'1o kova müzaken•le· 
\ıaa1~ her üç hükümet lıil 
dan ~ tecavüı.ün doğ'ru· 
ttr t ~~ruya tecıt' üı ka· 
tfııı ~ lık(!}i olduıı-ıınu ka-
~~ı~lllekı~ beraber hil-

v lıiyC!tb t.-cavuıun memnu
\'a_ lbt bir taraf ıııa 

tıltn 
aınışır. 

\'Qıiyl!tini de, 
' ~ire ~on~a fır.~ık ma~sulu 

il ' '•kara I 1 A 114, •• .t • • -
!ltttı G · 

~er . t''C$Wt vilu-
"' llt l ~ct • ier tara/in 
lltiJt · • 

'4' ' / wc/ı/, nuıh
">ıı,n 

>tq 6 lop/uumast 
~·otı "~lan11u . ..:tw. ile ,., . . 
rL ıun 4 5Ul){) l ~, . Olt· 

~ .' tızla olacağı 
~ edilnıekledir. 

Bay Çemb~rlayın 

Şam (Hususi) - Bugün 
idare başını~a bulunanları 
öldürmek ve birçok bina
ları berba,·a ermt k üzre 

1 gizlic .. H'~ekkül edPn ve 
~ıolis t:trnfıııdan lll(') da
na çıkarılan suikast şe

bekesinin ele ba~ıları ~ra 

sıuda Elkabf>8 gazett·8i
ııin salıihi Necip Rd~tc 

bulunmaktadır. Hu udam 
t~vkif edilmiştir. Mevkuf
liir suçlannl itiraf- etmiş: 
ve ele ~başıla~söylemi~ · 
lerdir. · 

'Tahkikata ehPaımi

yetle deva.w etiilıııekte· 

Halep'te Babilferat meydımı 

T:ılıldkata e· koyan cept ane 'e ho11 ba .. ele 
Fı aföız eııırıiyı·t rai e:-i geçirmiş ve yı niden· bir 

ğh;tirıniyecektir. Eğer Ja
ponların iş\!•ıl altında bu
lunan Çin nııntakaların

da [ngiıtere aleyhdı. rı 

hareket devanı edtr~e 

hük fımct vazı yeti çok cid

di olarak teıakki edecek· 
tir. 

dir. nıühiın miktaıda llilttlı ve çok kımseleri tevkif · ey-
-----------..;.._---------- lemiştir. Daha bir ·çok 

İnrri'trıe ile Aıııı• ik:ı. 
M 

ııın uzak şarkı:ıki heuef-
lcıi hiriuirinr> c;ok ya ı-ııı , 
olmakla b111111rıla bt·r iki 
lıtikfııııt.:ti ıı de .ıyııı karar
hm ;ılıııası ic ılı <'tmı z. 
Buıııınla LPı atar lıtik finıı't 

iş uirlig:ııin k~ıiı11I olJıığu 

lıa dtıfa Aııı cıik<l ile 
İ~ birliı%i y.ıpııı·L~ l biiyiik 
t>h~ıııuıiyt:'t 'ı ruıd,tedir. 

Doktor Adnan 
BaşvPkil tarafın• 

dan kabul edildi 

/Jası'ektl dokf 01· ile 
( ,k .'-ı'a !Jdfl 111, e.-;ki me

b ıs ve vek lhwtleu /Jr. 
.ld11t1111 lmf)ltl etwi~, 
kefl(/i.-;ile bw miicl<Let 

9öriif ıuüitür. 

ltalyan menevraları 
Almanya da Polonya hu· 

dudunda menevralara 
başladı 

kimselerin tevkif edif Pce
ği haber 'erilmektcdir. 

Şeyh Taciddinin oğlu 
ZiyaP.Jdin de bir kaç gün 
evveı Hah•pte te·:kif edil
ıııiş ,.e Heyrut ına.hkerue
siııe göııdtrilmiştir. 

Aııkara 1 .\. A. - iı:ıl 
yada y.trıııdau (h ugıı "d t·ıı ) 
itilıarı•tt t·ili bin ki~iniıı 

iştirflkih· nı:ırıe ' rnlar baş. 
tiy:.ıcakıır. Hir hafra d· · 
vam rdecek olatı bu m:ı
m·,·r. larua Alııı:.ıı:·a 'r 
~tacar erkaııılıartıiyı· rds 

Şam (Hususi) -
Suikastçılar hakkında-

~ ki tahkikat gittikçe ci~-
1 rinle~nıektedir . Hama, 

!eri dl' hazır Lu uı ula-
Ckli:lar dır. 

)l<·Il~vr:ılar Fn 11. ız l ıı 
dml•11ıd:uı g• lf·n ııınh •• 
yel lıir ordı•) a kn şı ) a 
pılilcaktır. 

J)iğer taı aft.ın \ lırıun 

mü:--l•llah knv\'f'tlni dP 
,.,iliıyaı.ırıı bazı kı~ıınları 
ile SfülPtlerin Boherııy:ı 
\ 'l' ~iorJ,~:ı da d<.bil ol 
Illitk iizıc Alnı:wv,.uı cr.
nulıi ~arki~iııılf' f'uloıı:: 
hud11dııı1 a kadar oları ::-a 
haıl:ı waııe\'l'alar a lıa~l:ı 

1 

r Homu~ ve Halepte de 
mi.ıhim te,·kifat yapıl

mıştır. Bir çok evlerde 
araştırmalar yapılmak
ta \ ' C vaziyetleri şüphe
li olan vatani gençler
cteıı bit· kısmt gözden 
kn.yholrnaktadır. ~uıkast 
işinin tarnamile vatani
l0r tarafından tertip e
dilcligi anlaı;;ılıyor. 

Ho - Komiser Bey
ı·uttan Şama gelmiş ·ve 
tahkikatın --~yri hak
kında kendisine mahı
mat ''erilmiştir. 

· mı~tır. \ liGy MuHolhıl 
1 Aluıanyanın ,.imalı ş·ır t~ıanevruları ~·aııılmakta 

l ki unııakaıı•cla da 'b~va. •"'· 

Ho - Komiser iki gün 
hurada kaldıktan soma 
Beyruta dönecek ve 8 
i\ğuı-to.ta Parise gide
cek Suı iyen in son vazi
yeti hakkında Fı ansız -
Hariciy ... Nezaretile te
ll&a edecek tir. 



(Ultıa Sest) 
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•Sayı 1288 §.., 

it Merih Yıldızile 
~"~uhabere kabil ola -

cakmı? 

ŞEHiR Ve 
İLÇE 

HA B E,.'l. LE R 1 

Yıl~ız~an Arza işaretler veıil~iği 
i~~ia e~iliyor 

Bölge Spor T esvik Müsa~ahları 
ilmin bu gtinkil şrkliıııie 

.Merih hakkında bilinrn 
fey, lferihte giiniln uz
daki kadar yanı 24 saat, 
S7 dakika ve 33 Eıaniye 

ıürdü~üdür. FakHt Merih· 
te senenin uzunlu~u, Li
zimkiuiıı takriben iki misli 
yanı 68'7 gündilr. 

Bu, Merihteki inı:an]a. 

rın bizden iki misli fazla 
yaşadıklarını mı, yoksa 
bizden iki misli d:ıha az 
ihtiyarladıklarm ı mı ifade 
eder? 

Mcrihte irı.:;an yaşayıp 
yaşamadı~ı ht>nüz malum 
de~ildir. Bazı beyetşina~ 
lara göre llerihte bava 
şartları insanların yaşa. 

masına nıüsaid cJe~ildir. 
Filhakika .Merihte hattı 

tlstüvada hararet sıfırdun 
aşa~ı 15 ''e kutuplarda sı 
fırdan aşağı 100 derece
dir. Teleskopla bakıldıgı 

ıaman Mcrihte tatlı b r 
kızıllık, bereketli bir ye
~illik ''er<Ahud kıpkırmızı 
dalğalar görUIUr. 

})igcr l.ıa'l.l heyct~in:ı:5 

lara göıe )Jı·rihte iu anlar 
\'ardır. Hinat1 11ı:ılP~ h ~Icrih 
sayyarP i e~ar ile kvplıdır. 
Meribte y;.ışay:ın iıı~alar

dan ilk işareti al:lC.ık be 
ytt,. in as için lıir r. ok n:ı k
di miH,fıfa1 lar vaılt·.ıilıııiş. 

tir. Acı l>a bu nıüldifaılar· 

dan biri şinıdi knzarııla

biltcek mi? ~leıihteki in 
eaıılar, bizim arı~, aynı 
men~k ,·e tPC''S'fi lı! ıııi ha 
kıvorlc..ıı? İlk ~öz sö~·liy,. 
ce.k ol;ınlar, oıılarııııdıı? 
Dillt>r ni arıli,\·ac:ıkrııı:· z? 
Biz de oııl ıra cenıp n·re
bilect:kuıiyiz?,, 

yeryiiziinden fazla mede-

nizt:t v:nmı~. Onlar dün- G \:'çen hafta bölge Spor teşvik nıü-
vanııı ıneıkiln oldugunu . . '1 'ıd t "d c· 
arılaırıışhtr vı.> bızımle mu- ·• ' c c " ~ .... ~ · · ı S '--" b·ıkaları ıçın L' y,ı a O'I en ızre ve 
habere trsi-ı için çok kuv- Ş\!hrin1iz Türk Gucu Sporcuları Futhol 
q>tli projt>ktörieıl~ işaret- mrıçları :ı·t1zda pek ClZ tt:'sadüf edılen bü 
ler verım·ğe başlarılır. yük bir san1 İ niyet ve ço!< güzel oyun-

Bu tez üzerine uzun larile nihnvet bulan ten1aslar Y<'parak 
tetkikler yapılmış ve neti- avdet etn1 iş1erdir. 
cede görülen ziyaların kar-
lı dağlara ışığın :ıksind~n 

ibaret oldul?:u meydana 
çıkmıştır Buna r:ıığ'nıen 
.Mnihl il~rin hize işaret 

yerdikleri iddiasında ısrar 
edeuler vc.trdır. Bunlar bir 
an evvel yer yüzilnJen 
de mukabele edilmesini 
istiyorlar. 

Bay Mustafa Salim 
Ş ·hri ıniz Sulh Cez 1 Haki ıni ~1 usta f;:1 

Salinı Kocnoğlu n1uvakkat selahiyetle 
Hekin-ıha n Sulh Ceza Hak nıliğiue tayin 
edilın iştir. 

_____ , Bay Süreyya Toprak oğlu 

Bugün lzmir 
limanına 

Bir İng; liz Zır~hsı ge
liyor 

lıuıir 1 (Hu~usi) - İn

giliz donanmasına ıneusub 
)lal:. va zırhlısı Yarın (bu 

~ . 
giia) limanıza frClecek ve 

iki milletin do~tlıığıına 

bir ı;r•mbol teşkil Pd+)Ct>k 

olan ıııer:ısiuıle kaı şılana 

caktır. 

.Malavanın bu zivareti . . 
,.e~iJ1ı5jle gemid<· hulıınan 
fııtbolcıılarla tanı k<ıdrolu 

İzrııir nınhreliri ar~f.mrla 
:ıııtrPıırn n mihmbakala·ı 

y:ı pıhıc:.ı kur. 

Muşa gidecek 
Tdgn1f, Telefon 

Müft:ttişi B:t y Sü· 
reyya Toprak oğlu 
Postahnnenıizin ye
ni binas1na na k lı 
işleri le bir haf ta
dn n fazla zaınan
danb~ri nıeşğul ol
nınktadır. Süre\'\'~ 

",, 

'fopn-1k oğ'funuo 
y:1kıııda i\1uşta ye
,li y, pı h· ıı lıüt..u. ıu t 
s ırcı vına o :-a po:;-

ta hanesini kaldır" 
mak, l:"zım gelen 
fenni direktifleri 
vern1ek üzre ~tuş 
vi lft yeti ne gideceği 
haber a lınnuştır. 

Yeni Postahane-
nıizi n binası eskisi
ne naznran hen1 da
ha geniş , heın de 
J, h~ ha va dar ol 
<luğu ıu öğrendik. 

Ha ay Vilayeti 

Geçen asrın soııJ.ırına Berline 
doğ'ru bazı heyt•tşirı:ışlar 1 .... 

P. T. T. Şebekesi teslim 
alındı 

Merih ~:ılılızınırı lıir r.:ok Ç a g 1 r d 1 
noktalarında 1.iyadar işa 
retler gönııüşlndir. Hir 
takım !llimln görült-n zi 
yaların Merihlilerin biıe 
•erdikleri işaretler oldu 
~unu iddia etmişlerdir. 

f ~ iddiaya iöre 'eı~~te 

/Jlilİİll Alnuın sefir 
/eri /Jerli11e fağrduuş 
lt1nl 1·. Jlii/ıi11t bir iç 
liln~ yoptlacakttr. 

H :ıbf> r :-ılındığı ·ı::l gö ·e Hat;:ıy vilaye 
tin(.lt ki po .. t~ı, tt:fgr. f ve tt-1 fi>~ · ş beke
sin ı F ... nsızlcı rd:ı n tt s· llünıe giden hey· 
eti rn ız V<.t zif~si n i biti rn11ş v~ şebekryi ta 
n1nn1erı teslinı ~lnııştır. 

SU 50 

1 

Veni 
Rakılar 

• 
lı.hisarlar idaresi 

40 derecelik rakılar• 
hazır1aınıştır. Bun· 
lar bir haftaya ka' 
dar piyasaya çtk~
rılcaktır. Fiatlar• 
diğer rakılardan 

ucuz olan bu rakı· 
la rın cepte tc. ş1nH' 
biltc~k k~dar kii· 
çük şişt-leri vardır· 

78 ınemur tevkif 
edildi 

Rusyadn, vazifele· 
ri11tle devanu 11ıii11tı' 

sib görül111eye11 f 78} ti 
ıuem ura i~·ten el çe~' tl)c 

tiri/erek tevkif ediJ, let 
nlişlerdir. tin 

Emir 
Abdullah 

I'{\ 

ti 1) 

lir 

Eınir Abilulltı/ı, rij 
Suriye kralı ilan eD!· 
lecelı·ıir. 

Reddedildi 
lngiltere, Bulğaril~ 

lanuı i:;tikraz ıalehİ111 

1 red<letmi§lir. 

Mu~are~e 
Talimlsri yapıMı l) l 

11) 
S' ) I :.mirde bui111ıa11 (1.. <> 

I • b. / ' 1 { • • t/f -. 
ıa·erı u· aa' eruulJ . c. 

saat ~iireu ıuuva/1~ k 
lu yelli bir ın u/ıare il 
ıaıhikatt yapnuşlat' 

Bir günBş nasıl 
~oğ~u ~ 

Muharrir imiz İbrsb1~ J 
Necıtet Gökerin ({i';ı 11 

halinde ~atbaaınııv Y 
tab edılmekte oJaıı J ç 
eserini sabırsızlııuıı ~I 8 
leyıniz. Pek yakJJl t 
çıkıyor. 



lhiıat Vetaluti ı 
müfettişi 1 

G.. . 
h' lln1rük ve ·İn
ısil t 1 ko ar vekalc:ti 

no·11'k . l -ftr · 1 1ş t'r n1u-
h" rııua vi n i Brt y 
·lan p 
t OZJ nı, İkti 
işı;:~kaleti nıüfet

~'ne tayin olun
Uştu r. 

• ı • 
1~1Jetimize ta· 
~ul e~ilenler 
~Oınanva, Bul-

feci bir T ayya~e 
Kazası 

~1oskova - Bir 
kaç gün evvel fl ci 
bir tavvare k<-lz cı sı ., , 

ohnuştur· Hakkın-
da tHfsilat elde edil 
ıniş olan hu kaza 
otticcsinde G ene
ca l Victor Kholzu 1-
ov Bınh<' Ş' s~rge 
Tcherkaisoy, aske
ri nıühendislerdcn 
Aleksandre Titov 

ve İ vno l{uyehe öl
ınüştür. 

atıst .. 
hdaıı3~· v uğo ·ıa ,.. Cizre Satın alma 
tica s 1cret ve il· k . d 
ftıuı Urttıle yurdu OIDISYOllUil an 

(Ulus Sesi) Sayı 1!S8 

Türkiye Ra~yo~if üz yon Postaları 
Türkiye radyosu Ankara radyosu 

Uzan Oal!?.!!.!. 1G48 m. 183 K r.s. / ·l 20 K \' V. 

K O 1
- • Hl.74 m. 15195 Kcs./20 K\'\·. 

••a a fa ·- 3 • / ~o t.~ 1,70 ın. 94ô5 Kes. .:. n. vv. 

Bu günkü proğr_am 

12,30 Proğ'ram. 

ı~,35 Türk müziği Pl. 

· I rı, ajans ,·e meteoroloji ha
berleri 

i 
1 20,50 Türk müziği 

13,00 Memleket saat aya-

21,30 Haftalık pOt:ita ku· 
tıı su . 

rı, aJ· ans ve meteoroloJ·i "ı 4- ,.,. ı · J 1 l R _ , ,) ;. , e~e ı p aL\: ar - . 
haberleri. 

13,15, 14 ~lii:d k . Karışık 
proğram - PI 

21:~)0 :Müzik Meluı ıiler 

-Pl 

1 

• 

~PiYASA-

Buğ"day l_!_ 1 öO 
Arpa 2 ı 40 
-Cıı l Uir ~uvatJ;575 -

Lıarı ı-2 _ 5(f 
~olıut 6 --
Jlerciwe~ 3 -
P irinç - -- -25 
~ade YaÖ' 95 - -

- ~--
Tere y:ıgı -
Zen in va·"'ı 70 • • p - -
Yun 40 -Deri 40 -.Baoew 20 - -
~auem içi 95 1 

Cevii ,-
Ce\"İZ içi ·ı= 
Malılep 25 
.\lazi 19 

-

K tsıne ~eker 35 -
-- -Toz şeker_ 31 

Kahve 120 - -
- -

~almn 42 
_s~r_ ____ SüO 
huru üzüm 20 

-
ı_ 

" 
,_. 

l e• 

; . 
-• 
... .. 

~ 

. .. . 

lett a gelen 69 nıil- ı 
ti ~şıtnızın tabi ''e- ı - Cizre Hıi. Tl>. ih

tiyacı için on hin kilo b11l
j:';ur açık t-kı::iltme surctile 
satın alınacaktır. 

22,00 ~lüı.ik ( küçük Of· 
ke::;tra . şef Necip Aşkın ) - -

l'ekmeı - ~ 

15 l e~-~ 

n1,. · .. 
rfl Ve a lınn1~1sı Ic-
titı ~killeri heye
lil'~~e kabul ediın1iş 

'· lihe~ Tahsil Gençliği 
Bayramı 

ı 't ~ () .. anbul (Hususi) 
; llcı .. l 1 &t ~u (sek t~i hsil 

b11~~ğiıııiz İstan
'l'ur cl'-"!.lfünunun~n 
~~)~ Üniversitesi 
&~ •~e g tirild?ği 
r,, .. nun 6 nci vıldö 

111 ı.. ·· ., 
111 •1 

• u U u i " r si t e-
" ltn k ı· ]<lt) on nı ns sa-

~·l h~da coşkun te· 
kuu~rat yaparnk 

"tınştır. 

~ ------
c· k'lre Satınalma 

-19,00 ProğTam. lı B:ıl 50 . . . 

2 - ihalesi 15/8/939 
Salı gUııü saat 10 da ya
pılacaktır. 

19,00 M Uzik Bir kon;:;n
to - PI 

19,30 Türk müzigi Fa~ıı 
h{•yeti 

20, 15 Konu~ma. 

20.30 )Jemleket saat :ıva , ~ 

2a.uo Son nj:ıns ha Lerle
ri, ıirnat: esham, t:ıhvilflr, 

kambiyo, ııukut bor::ıası 

(fiyat) 

23,:?0 l\Iüzik (cazbant pi.) 

23,55 . 24 Yarınki. pro
ğraıu. 

3 - l\lu ,·ak kat temi na 
68 Jirndır. Ş:ırtııauwler 
bedelsiı olarak '-:erilir. 
Taliplnin belli gün ''e 
saatta T<ıbur r.atın alma 
kombyonuna nıilracaat. 

tarı ilaıı olunur. 
26 :?8 ;31 2 Mar~in Asliye mak~enıesinden 

Cizre Satınalma 
komisyonundan 

~lar<linli bulusi o· 
l'>ulhırı ndan va hva 
~ - . 
kurtu l uş ve r e.snıi 

ı - Yf:trrıi:;; hin kilo ar- hn n1cı ın l<ö \'Ünden 
pamn 27/7/ 'J3fJ giilıit :-:a- rarnıno oğlu h~ lef 

köyünden k ı zıltep< • 
ye giden yol ve tib· 
vesen tariki ile n1ah .. 
dut 150 lira kiynwt-
li bir cenıan iki ki-

at dokuzda y<ıpılan ck::ıilt ve sa irca rasında ş 1- ta su::ıuz tarlanın sa 

Yılda ( 1) Lira 
Her gün binlerce yav· 
ruyu senin yardımın, 

senin şefkatinle sinesin 
de barındıran Çocuk E· 
sirgeme kurumudur. 

Yılda ı lira ver Ço-
cuk Esirgeme kurumu. 
na üyP ol. 

ut> on bt ş g Ün da ha 
tr n1dit edecek 13/8/ 
939 Ç -ırş ı nıba gunü 
n yni saatte en çok 
n ı ·tırnn nnn1ına iha-
lci katiyderi 

. 
ıcra 

kılın r ctt ktır. talip 
wı·sinde teklif euileıı fiat· . k l . , . l 1 d h yıan nıüştert: · ve tı 111.ısı t şuyuunun 1 o an arın ,.e a a 
hır gali gOriıldUğünden 
yeniden ekt-iiltmeye çıka- resnıi han1~11n kö · iz, L. si hakkında sa ziyade n1alumat al. 

. 

rıluııştır. Ttwiııat (210) yünde vaki Ş ':t rkan Jır olan ilan1 üzerin lna k İsteyenlerin 
liradır.1hale~i 15/Ağıısıos telşerez sun u ru şi - <la açık artırnH1 su 1 nıua yyen günlerde 
/9~~9 saat 12 dcıi i r. Şart- 1 / S · 
nameler Leul'l~iı olarcık n1a en. dt>rC' ğ~~ r?en ret i~c '~e 29 8/ 939 _ a ıcrn y<~ n1ün~caat et-
,·erilir. Talipln teıııin:ıt- harebıl nıe tarıkı ce- lı gunu saat 11 rad- nıele rı Ye yuzde ye
larile Cizre Hudut Tabu nub ~n tiby~lsen yo 1 <lesinde ihaleler i ic· di buçuk teminat 
ru Satınahna komisyonu lu ile n1ahdut 150 li · 1 ra edilmek üzre ınü Vt'rnıeleri ve dellali-

.... . 

<>nıisyonundan 
l - 8 

nu müracaatları iıdn olu- d rn kiyn1etli bir ve zaye eye konulnıuş yl' ve nıesarifi saire-'!'" · 
nur. -

q.. eksrn hin kilo o 
"Q '>7 / 

13 d; 7 /9:m gunu s:ıat 
b• Yapılan eksiltmesı' 

'Ç t r . 
}''=tıiu a ıp çıkwadığrndan 
~'kı. en açık eksiltmeye 
8/&~ılaıı~tır. İhalesi 15/
t~~· 9 

gUnu aaat 12,30 da 
\Qaı ıeo liradır. Şart-

----------ı şarkarı telşerez su - tur nıezlu'ir günde niıı n1üşteriyc ait 
nurile volu a;1rben gnyri nlrnlnıtl~re bulunduğu ve satış 

namPler bedel, iz olarak 
\'erilir. Taliplı-ırin teminat
larile Cizre Hudut Tu. Sa 
tımılma komi~yonun:ı mü 
racaatlan ilAu olunur. 

., . .., 
harabiln1e volu ce- nıukcı<lder l<ivnıetin bedt linin tarihi iha~-: 
nuben ha r1~1an ye· yüzde yetnıi.ş _beşi leJC'n yc: di gün için· 
rlle telş·.!rez t ori- talip huzur etnıedi- , de teslim etn1e.leri-. 
ki şimalen telşereı ii takdirde rnü~aye. ilrin o}U\l.U!, · . 
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üDk Oğrtim 
Maarif Veka leti

nin haf talık olarak 
çıkarn1nğa_ deva m 
ettiği <İlk Oğretin1) 
~azetesinio (8) ncü 
aüshası da Matba .. 
amıza gelmiştir. 

l\1ua llinılerle ta
lebeler imiz için fay
dalı yazıla rla süs
lenmiş olan bu gü
zel o-a zeteyi oku- j 

t") • 

vucular1n1ıza ha ra-
retle tavsiye .e<le- 1 
. 

rız. 

>~ ~ ~ 
~ N 
VJ ..... .... -= fl) ~ 
~ ~ a=lP 
~ .-< 'ô' 
Sl) s:: ~ 

Ana 
Çocuk Esirgen1e türel durunılarının 

Kurumu G enel ~1er- inkişa fına hizmet 
kezi ta ra fından çı - ede n bu ki y nıetli 
ka rılmakta ola n derg iyi çocuklara 
(Ana) adlı dergini n çocuklu a na veba
(15) S·1yısı çıkmı~tır halara ta vsiye ede 

Yurt yavrularının j riz. 
Sağlık; Sosyal Kül-

va n bir ev, Çocuk
~uz bir yuva kadar 
tadsızdır . 

Bu g üzel ana ne 
mizi yaşatalım. 

Yuvanın saadet ve varlığını doğuı·an, 

Aile düğümünü kuvvetlendiren çocuktur 

Çocuğu sev. Sevilmekten ma hrum bikes 

yavruları da hatırla Yılda bir lira ver 

S ~ @» Çocuk Esirgeme Kurumuna üye ol . 
Q.. ~ .Jtnt. 1 

o & ~u 1 P T T M ·· d ·· 1 • • • • d C" __.: as= 1 ' f ı ' u ur ugun en 
(t) s::: 
~ e 
~ < 

et> 
u(/) 
(O 
~ 

~ 
~ ,..... ,.... 
= 

Yazın otomobil. kışın 1 mirıat ,.e mfitf!ahhitlik ya-
bayv·ınla haftada. iiç tlt,fa palıilt>C"ğ"İn ı.o , m~hkfinıiyf'ti 

po:-tA nakletmek üz.ne olııı:ııl ı A-ıııa i~·i huy .sabi:>i 
Mardin . Cizre arnı:1ı po~ta o ldufrırna daır \'PSaı k, o 
uıütPahhitliği 29/ 7 /~39 k~1 ryazar olıu y<\nlar~n da 
tarihinde a~ık eksiltuıt"'ye u~rt-r o.kury.azar \'f'kıl ta-
konu.mU)if Ur. Ayl k mu. yın cttık~nın~ ?:•ir vt-~A 
ltammen ıwt.J t-li iki.' üz Pili let ıı:rnıe ıle hırlıktf>. ı:>ksılt 
b•·ş lira liradır. Mure:tl1hit mt> saatırıdan e' ' t-1 ko uiR 
kati temiuatt:rn lrn ş k:-ı iki ~· ona uıü rac:ıat etmelt- ıi 

bin liralık idari kefalt t de ilan olunur. 
verecektir. Eksittmt: 12/ 8 
/U39 Cıım<Arteı:-i giinü s.• .-------••j at on diirtt ... Mardin ııo~ta 
telgraf "e teı. fon hirı a sın . 

Ş:ırtnamPyi giirmt•k vf' 
taf~iltl.t a l rııak ist•·yf'nler 
bı·r g iln nwrkez<le ~1 ii lf Uri 
yt-te mülhakat ta Şt-iliklere 
mür.ıcaat edebilirln. Yurtdş1 

Kızıly üye 

ol ... 

• 

da yapılac•ıkt: r. İ:' t eklilP.
riu ikiyüı Yirnıi dokuz lira 
elli kuruş muvakkat ıe . 29 2 6 10 

!Yurddaş! IÇaçakçılar Türk dejil, Türküo dü@manıdır . 

.YUHTOA~! 

Türk Hava 

Kurumuna 

Yardım Et 
·-Buya r d ı m en bil' 

yük biryurd bor-

cudur. 

Yurdun en uzak köşesindeki Yoksul Ya.f · 
ruların sağlığına eri ş .. b:lınek için Yılda bir 
Lıl'a veı·ip Çocuk Es1rgeme Kurumuna üye I olalım .•. 

f' 
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~! Yurtdas! il .. ' ' .. ' .. ' 
5! KURDUGUMUZ FABRİ· '' 
·- Ji ;; KAL4R VE Y APTIGIMIZ ;f .. ' !! DEMİRYOLL R :; .. , .. •• 
:: Rep ulusun biriktirme lfUetiue Si 
•• !. 
•• dayanır. ~ıı .. .~ .. ' $! Bu gücü arttırmak hep senin 1 
ii elindedir :! .. ·'· ..•••........... , ..... , ... ~······--· · ......... , .... , ............................... , .... ~··-· 
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