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Cunıa 

Sayısı ıoo Paradır.~ 

Kur uluş yılı ı Aaustos 927 

~illan yü~sekkuman:. Iskenderunda yapılcin geçit resmi 
a heyetı1 arasın~a . 1 

~o~ parla~ ve , . . 
~tai) ~~za(!h~.!~afı ı muMeşem oldu 

başgosterdı ı 
l~'trl. 
,.. 'ull'tn bildi,.ili-
• 

·t/ııtrı I .. 
t yulı· ~·e'· '·ıı· 'tıı l ,,, ,, ,, 

d 't 1 
ıte.Jeti a :,alan 

(f8ttı(ı 
,.6 .. '', bi,. :;inı~ek 

lif Ot I nı • [ • ı ı 
1,, '""'ce ertııaı,· 
~,, 

Ü. , 110kffli urızrıı· 
<!/, b .. . . a§guster11uş-

-Geııeı· l . 
,,, /.· a Jlilclı başta 
~·ı~' '·'e hal yan ıues 

'~lrtı·t . I ·~.. lara/ aH un 
"'""eı·eı .. ' 

' Q~t b guı·uwı;le 
~ <f z, ita va geue-,,,., 
tı(. J <laha hala 

~l<ıl.·l l ~· . '>e harple ha 

8 
· ila.1ttuı·mtu en 11tii-
1· ıru ·1ı 

·'1ı[ • a t of aca !İt l'e 
'"'ot ı , .. '!J >11~1·0 11 O//-'lea ~ 

ıı·b. !Jt bir §İlll§Ck 
•• 

111 
11 lı· / -t/.·ı • '11 Z·<llll at<lljt 

' 'ıur/e ,~,.,,,. el 111eİ,· · 

Alman Devlet Reisi 
Bay Hıtler 

ıecl."rleı·. 

/lasta Gt•J1eı·fti l\e ·ıet 
re fn;. f'O.'·· Al"'"" tabi-.. 
!l''('if eri ol mu k ii :,re 
f.·,11·o ortl11~il i~c ak.'ii 
kıuna/la bulı111111uk 

tada·. 

. 

50 binden faz
Ja ha1k yiğit 
a~kcrlerim1zi 

saatlarca al-
ktşladı 

1::-keııderun ı ( flnsu~n -
Şaıılı ve kahr·ı m:rn ordu
muz hüyiıl( geçit resıııiııi 

uu ~alıah yaptı. 

Orduevi öııiine kuru· 
lan tribün1le s:ıyııı koq.~P· 
nernl Mm.affer Er~iidP.r, 
Vali Şükıü ~ökıııt·tı ·ücr 
Paı ti ıııerkt-z ht-yeti fıza

sındaıı Hahıııi Aµak, Par
ti uııııtaka uıiifeıtişi ll<i· 

saıı Rı--şit Taııkut, vali ıııu· 
a' ini Akit hcan, H:rnıitlı· 
ye sü ,·ari~i, ja ı1t1<1 ı ıııa ko 
mutanı, t•nrnıyd ıııiidiiı ii, 

parti ,e hühfııııt-:l •·ık!lnı, 
meı kt·Z lıaıık:.ısı nıtidüı ii, 
koıı~ulo-la r 'e ııa' l tlılı ı 
ver :t11111:;larılı. · 

3ahriyrlilerinıiı knlıramnn 1 ya karşı beslı)nen gü\'Pni, 
alayl.mnııı piyadP \'e sü- sr,·giyi \'e bağlılığı izhar 
\ aı i l'f i dıığ \'6 ••ğır topl:ırı euiyorlar. 
ıııotôrlil <1ğ'ır ıııal, i ııc· ,i ve Şu satırları . yazdırdı
biııoliriluıi~ kıt<ılaril., takip gııı ı anda dahi 5l) bin 
eylt·di. in.::;m hala' kahraman 

Hatay toprakları Ü<; 'l'iirk ordu unun ebedi 
Hindı· iık dt>fa görull•ıı 1 hayranı, takdirkarı \'e 
bu her bakımd:tn uıu<tZ· btııdc~i olarak dı::rin he-

• ö:ışt ı n lıa\'a donatılan 

ve bir gcliı:ı odası gilıi 
sü=-kııf>ıı l:ıkeııdt>nıu ... i1rı Kahraman süvarilerimiz 

la\~oı ~ahta yeni bir 
Vaz.te mi vari'ecEk1 

1 200 tek T ayyarecbi 
\ f ıansız orOusuna giıOi 

lı , e ırnhraıııau ordumu· zam ,.e ıniihte~eııı ~e<;it yt·canlar içiude yaşamak. · 
ı ı 1 o iyi~ v~ ın 11 c~ ~ 11 I resmi kc:-if halk yığım tadır. -
J.' ... çit re:'ıniıı! görınP,k Uırt-: 11111 içtfn geh'n co~kun 1skeııcterun bugün ha-

() ~ r\ kara ( .\ . c\ ) _ 
~' j •t h ~lctr o HZt şı\'İa-C\ .. .. 
;'Seha g.o ' t! doktor 
~ .. ~ cha y.ı kında ih-
•ı • c 
~ ~ "lır,ttklif\'etCln
' I\) l l h· ıe n1 ·ı t uf n u-
sı '·11 h. . 
~f tllil ır ' .şlc tavz ı f 
ıt be Ct k t 1 r. 8 u ha -

~ t t ht!ııüz resınen 
~tv, .. d 

, tir .. · u etlnen1 iş ,. . 
~ ,, ,, 
~' 
ıı 
~I 
~ ,, 
~ 

P ıı is - Çd o

s!ov ,ıl.: y ı nın Alın~ n 
"a''~ ilh~kı üzerine 
L h:~t;.ınc:ı iltica t't
nı·ş o \c:ln ıki yuz 
Ç ·k ta,· v,ırecisi " . , 
f r,ın ~ız h ıv,ı ordu 

su "d:-1 ç •!ışın~ k üz 
re p,, risc gel.niş-

ti r. 

\ •111.,·etiıı lwr tarafmd:rn- ve son:rnz alkışları ara. • kikaten çok ınutltı ve ta-
da gelenlerlt• 5U biııi ge· sında Raatl;nc.i de"<Hlı tiht lıir gilnUnU daha ya-

ç ... ıı k .. s1f hir ha)k kütle· ı ·tli. Cııın bir nı:ı ııevrn - 1 l u ... ,_ şaınış o ı u. v arolsun va. 

S
•
11

.,, ı·.·ılkaıı<lı. dan döıııııekte olınaltı· 11 b ~ .,. wnııı ve su rnn e eJt bek· . 
rına ra~ıııP.n kalıraıırnn 

G ı;it re mi, önünde \Li kahraman Türk or-
a~kP.rler iınizin tuııçlrı~oıış 

ea1ıc ıklar ~arılı lı;ıtıriyelile- :ı:sil çetır~lerinde en ha du~u. 
riıııi1. g .. ıdigi hal.ıe tam fif bir :;o ğuııluk e~eri SHyın ,·alimiz Şiikri1 

s:ıat 8 Je ba:;;ladı. lıil·· gö• ü)•ııiiyorciu. Söknwııf:ü~r. gPçit resnıi-
Ttirk Ah.dl"ııiziıı m:ı\'i ~lt'lı ıwtçikl..r, dık ttdım ni nıftı<>:ıkip ~;ıat 13 te 

sul:ırı biit· ı;:iıııdi 1ı11 giı1l"l Jarl:ı, 1lirıç \ e ar:Slanr,ı g•!· Soğukolukta Sayın Orge-
,·e ıııuht• ŞP.ııı ıııaıızara çip gideılerken, se,•inçle- nt-ı al M uı:lfff't Eı ghder 
kM~, .. ı_n~a kPtıılimlen gPÇ· riııdt"ll giizyaşt dökt uler 1 ŞPI efi.rıP _rlli kişilik n,i.ıkel-
nıi~, şırın ve baygın göv· ba~ları.na ~erpaııtia "e I h'.f l>ır ııyaft:t vt-rmişler~ 
desiui okşayarak ~ahıllere koııf:tl serpiyor, sonu \ dır. 
yayılıp ıewaş;~ya dalmıştı l gclmıyeil alkı~larla ordu-

' 

. ( 

.: 
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~ral Karol 
RODOSTA 

SEHIR Ve • 

İLÇE 
1 1 Garip Yak'afJJ . 
Yüzen 1~1 

Hususi vatı ile J\'l ihnil ile birlikte 
"' 

Akdenizde bir isti- tan1an1ile hususi ma 
rahat gezisi y~p- hiyette iki gün kat. 
makta olan Ro- ma k üzere Rodasa 
manya Kralı Ka- \ gitnıiştir. 
rol, Veliaht Prens 

HABE:lLER/ 

Elektirik işlerimiz · 
ne halde? 

Kilise 
ArJ

0

'lOtinde r~· 
'( 

rana ş~hrinde b~ 
genıi vardır ki Crıs· 
to Rov isn1ini t~-

- • e. 
ştr. Hakikatte J5 

f ransa~a~i Alman Casuslarının 
mu~ahmesi 

yüzen bir ki lise h~" 
)indedir· Şehrin b'1' 
şından ~o . ıuna k9" 

Nafia Vekaletimizce Elrktirik şt be- dar nlüten1adiyerl 
k.esinin birinci kısmının kabulu kat'i nıu- gidip gelir ve h.al· 
amelesile ikinci kısmın kabulu nluvak kın kilise ihtİ\'acıCJ' 
kat işini yapn1-ık üzre şehriınize gönde- tenıin eder. " 

Fransada Aln1an · Na zırı Bonnct'nin 
Casusları hakkın· Alnıan Casuslartıll 
daki neşriyat nıü himay~ etnıekte o1-
nasebetile hükfınıet duğu iddia edilnıiş 
tarafından Cl Çtlan 1 tir. 

rilen elektirik n1fıhendisi Bay O~man ./ , ______________ ___ 
bundan bir knç gün evvel işini bitirerek 
~ilise gitmiştir· 

davada, Hariciye ı 

Dolaşan şayialara göre : 

:çemberlain, Moskova mü
zakerelerini kasden ge-

ciktirmekte imiş 

. 
Nusaybinde 

Sıcaklar 
Nuiaybio 3 (Hususi) - Ş ·hrin1izde bu 

günler sıc~klık çok artnnştır. Hararet 
gölgede (42) dereceden fazladır. Do1ayı-
sde mevsin1 hastalıkları da hüknıünü 
yapmağa uğraŞn1aktadır. 

hrarla dönüp . dolaşan ' tiği için liberaller, ikinci Teınizliğe gösterilen alaka ve Nu 
şayialar~ göre .Mı~ter. c.~- bir .Münibe karşı gelmek saybin bataklıklarının bir çoğunun ev-
::ı.mberlaın • Alman) a~ a 1 için nı ecli~ in tatil vap- J 1 · • 
i\unulwak üzre veni bir ' . . l f. k t : velden kurutu muş o ınası netıcesı ve 

J 

1 

mamasını ıstemış er, a a 
raminı projesi hazırlamış Mister Chamlerlain buna hükiunet doktorunun kazanın sıhhi du 
ıır. l~u ayiala~a gfi r: .Mis- 1 razı olmamış, bunun ııze- rumuna verdiği ehen1mi yet dola yısi le 
ıer chamber_Ia!n, Mo ... kova rinc Parl!l. uıentoyu icabın- dig" er senelere na z~ran hastalıklar sal-
ınüzakerelerı~ı k~sdt-.~ı gP._- 1 da lıewen da "et için dai ... • • 
ciktirmcktcdır. Çünku, Hıt- nıi bir De"let şOraf!ının ğın ha ide degıldı r. 
lerin lf oskf)\ a müz.akt're teı-i5i kendisine teklif olun-

• • • • • •.• f:I 
lerın.ııı netıc~sını 0ı-ren- muş, fakat bunu d:ı kt1.bul 
oıedık.;e Lehı::-tana karşı ctuıeuıişiİr. 
hareket etmiyeceµ'ini ö~-

renmiştir. Miı:.tn Chanı- Hakikatte llil'!ter Chem-
berlain, bu fırsatt<.ın isti- beralin'in şimdilik Alman 
fade ederek askeı r hazır- yaya ycıpıhıc1k lıiç bir 
lıklara eh~ınnıiyet ' 'etmf'k tf'klifi Lulunm:ıdı~ı, bir 
ayni .z~m:rnda D;ııııig_ rı ıe: 

1 
teklıf yapılacak~a. bunurı 

selesının ~ulherı tesv ı y ı ·~ı Hicler tarnfındaıı yapılma . 
için te~ehlıii slerde buluu- 8 1 hlzıııı g•·l • li~i kanaatını 
uıak arzu::ıund:uiır. tw ı-IPdİ•"i' İ anlasılı\'Or .. 

r- • w 

B. Zeki Teoman 
Kızıltepe Maarif 

~1en1uıu 13 ;.ı y Zt-ki 
'f t o nan. clün ş - hri 
ınize gelınişti.·. 

Arl«H.i~lŞlını~~a hoş 
gt"'ldiniz deriz. 

Bu şııyi<1, A ":ıın Ka
mar:ıeuıın kul:q!ıı ıa da e r i~- Samimi bir teşekkür 

Alman Casusları 
E5erimi )fatbaas!nda çıkırm'\k için yüksek müsaadelerini 

esirgemeyen kıymetli meılek arkadaoım Ulus Sesi gazete n Mat· 
baası Sahibi B~y Siret Bayar iıe ft:dakArs.ıne gayretler göı'tererek 
ve mesaileri haricinde dahi ç&lı~arak kitabımı tertip , .e tabodtın 
mellai arka.daolarım Cemal ve Kadri Işımı.y kıudetlerle Hasip 

1 Kayaya aJenf ve ıamimt ıeıekkürltrimi bildirmeyi bir Ticdan 
\·e ıne~lek borcu bilirim. 

Yarınki 
Postalar 

5/8/939 Cumartesi 

Y aan salnı k gf~lecek 
Tren Po::ıtası yoktur. 

Öğlt!den sanra Eaat 

13,30 da Diyarbakır, An
kara, l~taubul, Dtıı ik, Kı 
zıltt-ptı, Nu~ayuin 'e ~a .. t 
17 lle Uiın·, lttil, .MidyCjt, 
Ot!rcüş, Savur postaları 
gelecek ve saat 18 Je 
Eki:oıpres Tren postası 
gidec1-ktir. 

Mı>ktup klşr.si !aat S 
d~n ı 7 ye, H;wale ve pa. 

İngi1terede 24 sa~ 
at içinde 21 Alman 
Casusu hudut ha · 
ri4rine atılmıştır. 

lbrahlm Nectlet Glk•r ket branjı da saat 8 dt'D 

....... ~""_.,...., .. """"--~-~2~~ı!!'!:ı ~•ıe27~Er~zm~'!!".". __ 1 , 15 şe kadar açıktır. ecza #JJ ıa wı .. saz .--"- ---~ 

' 

Ashri. Terfi 
listesi 

Milli Atüdaf~~ 
V t>k~lcti 30 Ağus
tosta terfi · edece~ 
suba ylarınııza aid 
listeyi hazırlanı~ğ9 

başla nuştır. 

Kıdeın zamını 
alacak 

Muallimler 
. 

~taarif v ckaletl• 
umumi n1üf ettişle' 
rin ders senesi so: 
nun Ja v~ rdikJerı 
r<ıporları tt:tkik c t· 
nıiş ve hu sene k• 
d~nı z ·Hn ""I :dc-1cH~ 
oları O ta111ekttP 
n l u d 1 i n al er i n i n 1 İs· 
te~ini h• · zırlaıu -•ğtl 
b lŞlaınıştır. Bu se' 
ne kıJeı n za nH111 

"hıceı k o~ tci teJrİ' 
sat n1u ·d i ıınleri 450 
k iş : <lir· 

---------------~-
Yurddaş! 

Kızı1aya yardıJJJ 
et, 

ll 
da11 

l~Ct 
tır. 

i~ıı , 
u g 
' ~k: 
bir 

~1 
te ( 
\·~ i 
itti 

'~~· 
ltlı 

be 
tın 

'e~ 
~ 

k 
t 
a 
R 

.. 
t 
\i 
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' DevletKininieri r· .. R··ı·o·v··o·····~ı günlük 
inhisarlar idaresi tarafın- ............................................... :

1 

d, be,lttk; . I~~~ satılacak Tür~iye Ra~yo~ifüzyon Postaları !Dllml:I PİYASA-
·~~b<ıyıe 1~~~.:·~~~~1 i~~~~ ~:~;;,~.ı.:~ mu~:~~.~~~;;;: Türkiye . radyosu Ankara radyosu : . Bu~day _ı_2_ı' 50_ 

Arpa ı 2 1 40 
Lln lHir çuvalı 575 --tır. ll sa~ılması kararla~nıış- Kin inler bayilı ·re • atış fi. 1 

İ~ıı,11
1~ ış için ~ıhhat ve yatından yiizde on tt'nzi 1648 uı. 183 Kes./ 120 Kvv. 

l~.i4 uı. lf>l95 Kes./ 20 Kvv. 
:H,70 ın n.ıtl7> Kes. / 20 K \'V, 

Uzun Oali"P : _...;;.;.;;.....;.-.-- ı .lJarı -2- 5o 
aı 

~ gu rnuayenet ,·eka\e- lflt ile ve p•·şin para ile 
\'erilccı·ktir. De' Jet kinini 
satanlar "burada de' lct 
kinini ~atılır ,. ibareli bir 
Le,·hayi dUkkanlarına as
ma!!'a mecbur tutulacak
hırdır. Bayiler kiııinleri 
banı tesirlnindeıı bozul-

kısa Oali'(a;... 
, :\uhut 6 --

~lercimfü\. 3- ' ·-' ııı tii k • l • 1 tkaı . ve 111 uı;ar ar 
b• t::tıvın .. k 
ır tar·'" muştert- ·en ~ _Pirinç. 25 ı--

Sadt Ya..,. 95 -tlıı.şt ıoıatname lıazırl:ı
te d't· 1'aliıııatnanıevr gö-

evıet ı.. . • • ''e i . ıı:.ınınlerı sıhhat 
l Çtını·. 
~ti ta aı ıuuavcuet Veka 
•~ku,1:a~ın~.an hazırlanan lılı f' 'i e uıerleriudc va- nıaması için rutuhet \'e 

ıy . w 

bı,ı l atıyle satılacaktır. güneş ıiya:;ırıa maruz kal-
~ et k' . tında. ınınlerini k3pJa. miyacak yerl .. rde muhafa 

tev n çıkararak tane ile z:ı t>d ... cekh rdir 1ııhi~arlar 
lan af Uıerinde yaıılı fiyat- 1 idare_,i ltizuuılu miktarda 

aııa r· k" . . ·ı h~~ ıyatla satmak mını vı ayet, kaza ve 
~itıi 

1 
.olacaktır. Devlet icabında nahiye mcrkezlu

n erı bayiler ile seyyar inde bulunduracaktır. 

Tedavüle çıkarıian 
yeni liralar 

ta~~h~kinciteşrin ~37 j vüle ç~k.arılmış ve 
Çı~ tnde tedavul~ n1ukabılınde eski 

arı) . h rı· barak anyenı ar ı harfli b.1nknotlar-
1' •notlardan 31 danavnıcniktarte
ll efllllluz 939 tarihi· da vülJen ka l<lırıl-
1; ~.adar 15! milyon mıştır. 

•tı 295 lira teda-

Bu günkü proğram 
Cama 4 1939 

12,30 Prağram 

12,35 Türk müzigi -PI 1 

13,CO Memleket saat a 
yan, ajans ve meteoroloji 
babnlerı 

hauerlari 

:!0.50 Türk mUziğ"i 

21,30 Konu~nıa 

21,45 .1. ·eşeli plaklar-R. 

ı __ ~ 

1 ere va!!ı . " 
, Zeytin ya6'ı 
ı Yt.ın 
1 

l>eri 
Bauem 
_!>auenı içi 
Ce"iz 
CC\ iz ic;i 
.\lahlep 
1\laıi 

Kt:)me Şeker 

70 
40 --
40 
20 
95 

25 
19 
35 
31 

-
-
--
ı-
-
-
--
-
- -

21,30 Riyaseti Cümhur . 
1 

Toz ~eker 
Kab ve 

-- -
120 

1~,15,14 Müzik Karışık 

\ proğraw -- PI 

J 9,00 Proğram 

19,05 .Müzik Hafif müzik 
-Pl 

• 

1 !>,!30 Türk wüzigi Fasıl 
heyeti 

Baııdosu - Şef: ltıslm 
Küuçer 

22,40 :\[ üıik Operet Arya 
lan - PI 

23,00 Son ajans haber
leri, ziraat, esham tall\i 
l~t, karnbiyo-nu l.:ut bor
sası fiyat 

23,20 Müzik Caıband 
20,15 Konuşma Haftalik _ Pl 

gpor servisi 

~:.ıoun 4:J -
\UY 350 -
t~;·ru uıuın- 20 -
Pek~z -- 15 

H::ı.l --, öO 

Çocuk 
Çocuk Esirgeme 

Kurumu Genel mer
kezi tarafından çı
karılmakta ola n 

"--------------------ı 20,30 ~lemlekf't saat a
yarı, :ıjans ve meteoroloji 

23,5j,24 Yarın ki PrClğ

ra ın. 

j (Çocuk) adlı dergi
\ uin (146) Sayısı çık
ı n1ıştır. • 

Yurt ''a vrula rının Mar~in Hutut Ha~im'iğin~an 
k·~~ardin hazine ve- 1 r.,fmdan istı-nilmiş 
t 11 Süleynıan nyhnr j v~ her iki nıüddci a-

P T f'r M'' d •• 1 •• •• d s~ğhk, sosyal l(ül· 
. - . ı. u urıugun en 1 ~ür:ı duruml~rmın 

ınktşafına hızmet 

a"ıra fında n 
01

üJJei levhi n i k~ltııet nıa . Yaı. kış o ı omobil!e \' n:ıt ve rııute<ıhhitlik yapı-
t'\ h M . h · 1 I haftada ~ç defa posta mık- lıilrct>ğ'İne~ rnahkflmiyeti 

~ .. ~ · ardin t'Skl ı a it nıechu1 hulun· }etmek hı.ere ~larılin . h olmadıuırıa, ivihuv esha-
ltı~nırü k ıı ı üJ Ü ı ~ ' ma Si. hn ~I' bile k c ıı- t:"Y JD - Diyarbakır po<ta [ hından~ ol· ı u>:~na, -dair ve-
'· h:11et oğlu 1 ,urı d ı lerıne ıh\ nen t eb müteahhitliği 31/7/H39 ' ~aik, okurya1.ar olmayurı-
vc y taı ihinde a <:ık eksihnew• larııı da birer oknn·aza r 

..
. lOe eskinıüdür lig" Hl ifası avrJCa ·ıd · ' wd · a ğ . .., veu ı. Aylık mu h:ımmeıı \'ekil tayinettikJeı ine atr 

t ' P hak la rı nda karar et it ı na ah n nıış bedPl yiiz elli lira.lır. ~hi- vd~filetnamc ile bilikte 

V~l.l,~inattan nıüte- olduğu11da n her iki tPC.ıhhit kat'i temirıatt:ın ek:,iltmP. saatıntlan evv(•l 
t ht l .. dd · l l · · ı başka iki Lin liralık idari koıni~vorıa müracaat et . 

ı:ı.t açn11ş O Juau n1U da ev 110 1 an k f l d . ~ . • 
q aca k d ö • h' d "' .. b ·e :ı et e ,·erf>cektır. Ek- mel~ri ilan olunur. 
İll.: .. . . avasının tarı ın en ıtı aren :.iltıııe 14/8/93H Pazarte-

t Ururü zenıan nO'i· bir ay içindt' knnun 1 si günü ~aat on dörtte 
. Qsından reddine <la. \'Olların~ nlÜr; · carıt M ·ırdin posta vr telgraf 

~' Verilen 20 / ! /939 ~t nıeıl i I< le ri takdir- lıina>inda Y• pılacak tor. 

Y~nlü hüknlÜn teln- de hü1,n1ün kendi lsteklHnin ~· Uz. otuz 

u'lcn tetLı. iki muma- hak la rınıla kati le- beş lira muvakkat temi· 

eyh Süleyman ta- şece&i ilan olunur. 

ŞartnanıElyi ~örmek ve 
·ııı tevsı at <ılmak istı>yenler 

her gün n:erkez<le ~Hiıiii · 

ıiy ete müllrnkatta Şeflik
lere müracaat edebilirler. 

aı. 4 s.12 

eden bu kiyn1etli 
dergiyi çocuklara 
ç\Jcuklu ana veba
ba h:ı ra tevsiye ede-, 
nz. 

Yıl~a l t) Lira 
Her güu binlerce yav
ruyu senin yardımın, 
senin şefkatinle sinesin 
de barındıran Çocuk E· 
sirgeme kurumudur. 

1 

Yılda ı lira \er Ço· 
cuk Esirgeme kurumu· 
aa üye ol 

) 

. .. , 
I; 
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Teltraf Adr-ı 
Mardinde "Ulus Sesi,, ULUS SESi 

Uma.mi Ne•rl~at •• Y aa 1'1erf 
Direki:ôri 

M. Siret Bayar 
8a•ddıtı yer: (ULUS Sl:.SO Baaıme•i 

n ok Öğrtim 
~laarif Vekaleti

nin haftalık olarak 

çık arnı<tğa devan1 
ettiği dik Öğretin1 ) 
~azetesinin (8) ncü 
.:ıüslıası da ~1H tbn
anuza gelıniştir. 

~1uallinılerle ta
lebeleri n1iz için fay· 
da h yazılarla sü~

lenn1iş olan bu gü
zel gaz~teyi oku
vucula rınııza hara
retle tavsiye ede-. 
rız. 

tdardin inhisa~laı 
müdürlügünden 

939 mali yıh zarfında 
M:ıruia mildüriyctıle mül
hakatı arasınd inhisarlar 
mal.ideleri naıdiyatmın 2/ 

Ana 
Çocuk Esirgenıe türel durunılarının 

Kururnu G enel ~ter. inkiş·1fın<l hizntet 
kezi tarafından çı- t>den bu kiynıetli 
karılmakta olan dero-İvi çocuklara 

ö "' 
(Ann) adlı derginin çocuklu ana veba-
(15) S·1yıs1 çıkmıştır bnlara tavsive ede 

Yurt vavrulannın · "' 
. 1 nz. 

, SJğhk, Sosyal KüJ. 

Türk evinin şe. 

refli ananesi kiler· 
üir . 

Kavanoz, kava
noz reçelleri. şişt
şişe şurupları olma-

van bir ev. Çocuk
~uz bir "uva kadr.r 
tadsızJır. 

Bu güzel ana nt 
0nizi yaşntahm. 

Yuvanın saadet ve varlığını doğur·an, . 
Aile düğümünü kuv,·etlendiren çocuktur 

Çocuğu sev. S.!vilınekten mahrunı bikes 

YURTDAS! 

Türk Hava 

Kurumuna 

Yardım Et 
Buyardım en b~-

yük biryurd bor-

cudur. 
A~ustos/939tarihinıle ta yavruları da hatırla Yılda bir ·lira ver ı~-----ı--=-------·-ı 
lip!Pri t:tr:ıfından yapılan 

eksilt~ıeJ tıaddil!l.yık ~~>ruı Çocuk Esirgen1e Kurun1una üye ol . Y l\JI lrit<dJ a\Ş 1 
mecpğıııdcn on gün nıııd- ı 
do::tle \'C 12/ A~ııstos/939 ------------------

Yurdun en uzak köşesindeki Yoksul Yav · 
ruların sa~lığına erişebilmek için Yılda bir 
Lil'a verip Çocuk Esırgeme Kuı·umuna Üye 
olalım ... 

tarihine ıııüsadif cuın..r e:-i 
gürıil saat dokuı radde~e 
rind~ ihalesi yapılııwk 

üıere temdit cdilmi~tır. 

Bu müddet içindt' f.ız· 1 
)a iıalıat a)rııak istryt·n 
talipler .,artnaıııµyi okıı 

mak üzere ~lardiıı iıılıi.;ar
)ar idan-siııe ıııüracaal.ui 

ilAn oluu ur. 

Yurddas! 
~ 

Bir Güneş Nasıl 1 

doğdu ·------·------
~luh ırriri rniz İbrahiın N cdc·t G()' eı in 

Bir güueş N ası 1 <lo ıJ LJ 

p~k vnkında çildvor. ., "' 

isi.nli kiLıbi 

Bu güzel eseri okuyucuh•nıuıza tt·vsi-
• 

\'e edeı iz. 

aı•••.:•.~•••••r•••••••••r•••••••••••••••••••• ·~; .... ···-···-·······~····················,• , •• •• •• • 
ii Y u r t d a s !' 
•• ş •• •• 

•• •' •• •" •• 
!! KURDUÖUMUZ FABtlİ· :: 
:: KAL.t\R VE V APTIÖIMIZ i~ 

• • 

•• • 
H DEMiRVOLLAR ıi 

-------------------------------------- .. -· K 1 :: Hep ulusun biriktirme Q'tictlne :; IZ1 aya Yurddaş! ii dayanır. ~! 
Çok para kazanıp yuvamı ŞE-n, yavruıarın• ~s Bu gücü arttırmak hep senin Is 

:ı Ü ye o 1. mes'ut edeyim düşilncesile kaçakçılık yapanlar ;; elindedir ~ 
souuucuııda yuvasıı ve y~vr~s~ ~~{~·~~" ··S• 


