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'ıleınıeket menafilne ald vazııara 
aavtaıarınıız a~ıKtir. 

Basılmayan vazııar CJ'eri 
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On ikinci vıl 
~ Kuruluş yılı ı Agustos 927 

Cenup Hududuna dair , 
oian kanun layihası 

lzmitte 
Atatürk günü 

Ankaıa l :l flhı ~ ıı siJ _ kaJar iııen s:.. hada hudu- 1 Atat~ırkün !znıite 
. Büyük )liilet Meclisi- ı d·.ı. müteallik olarak eı . 1 i1k daf a şeref \'er-

ııın geçen Cuınarhd gün- ~evın mer'i l>iccümle ida- dikleri 18 Haziran j 
kü ruznamesinde mevcut ri, mali, ikt i:::ıdi, ahkam Atatü rk günü fov

ve Meydamrkbez istas- ve muanıelfı t ı a kald ırıl- kalade nıerasiınle 
YOnunun lıir kilometre m:ı mı gözeten kanun l 
· kutlu .uıacaktır. Şınıali garbi:;inde bulun:ın layihası ünmiizdcki Cunıa 

312 numaralı hudut t:ı- guaü ınCn.akcre t!dililccek-

~ındaıı Payasuı denize • tir. \ Mecl iS 
----1 S-ta-n~-U ,---=-----H-ü_t_n <e-r-; Hususi kalem müdürlüğü 

Berlin elçimizie ı=>- k , •. 11 M 
.>u yü 4•11 et ec-

Türk Kuşunda iki saat görüştü ıisi reialiği hususı 
k c:ı lt> nl ınüdürlüğü
ne ~1 0 liye Vekaleti 

A:nk ı ra 12 R.ıJyo: 
ol 

İst; nhu lda bulunan 
1''ürk kuşu h1.·y't:: ti 
Yeşil köyde p\fınö-, 
Paraşutla atlayiş ve 
Uçuş tecrübt!leri ya
Pacaktır. 

., 

hu"usi kalern n1ü 
dürü İrfan tavin 

"' 
edilnıiştir. 

OoUor A~nan 

Bir f ransız gazetesi ~iyor~i 
~ ..... -~~.a~ 

HATAY 
Türkiyeye derhai iade 

edilınelidir 
ı.: 

Antakya dan 

bir görünüş 

lspanya-ltalya y : 1:
1
::ad:ZU!l Petit Pari,ien gazete- ,.alanından ayrılmı~ olan 'tt'f lı sirıin Ankara muhabiri. iiç \' İlftyeti bize , kendili-~ 1 a~ı zcın1an ..\\' r upada ''Türk. Fransız ve Türki- giwlcn iade etti~ini ö~-· 

Ankara 1~ Rad)'O: bulunanve~liili ,\lü ye-::3uriyemenafii isken- rcnınekt.en hisRı;trniş ola-
1 cadele t'StH-'ıSırıda bir derun nıcst·lc~iııin Lir an <·akları :::.ev inci tasavvur 
spanya İtalya de j B ı· I ev\·cl hallini icap ettirir,. ec1ı>liııı. 

ask .. b' . ·r k er ın - · A m~n nıu-d(iet "· ıı · ı· 
erı ı r ı ttı a d . . . LJc rı 1 1 ye serlevhasile gazetesine gün- llı · r scıw f::;tanbulua 

akdetnıistir. ı Te_vl~~ reısı Hıtle.r V.-k<lletiııi ifa etıııış derdiği bir mektupta di- vı· diıter zir:ıi merkezler. 

Deyli "felgraf g '1- 1 . ur {lye b~yük el~ı- ola n doktor Adnan ' yor ki: dr. bilhas~a cenuJ' şehir-
zetesi ile d i fre r g,ı - sı H el nıd ı . A. rır~ gı ya lovadadı r. Dok- I' Hl 12 · 1913 senet1in- Jerindc vatansever cemi-

.... k l l ele Derouli<le tarafınclan yetler rıiiın:ıyişlcr tertip Zeteler de bu tah- 1 ·a )U etnı ıştır tor Adfıc·ının ı't 'ıll"ı 
ll idare edilen Lir heyetin ı>ıliyorlar. Alavlar sakin 

mini ya pnıa ktadır- ı MÜ l::ı kat iki san t Şef lsn1et 1 rıönü Konkordiy:ı meyılanıııda ''ı> ·vakur intik.am seyba-

lar. • sürınüştür. ı tar_afınd.an k a.b u l Strazburg heykPline sem- ' ları yül:"clmcksizin bu 
bolik bir ~·elenk k:ıyduğ"u vatan toprağının iaı~e~ioi edıln1esır.ıe ıht11ııc~I ı ı 

Ç • A • 1 ıamaaı hamliy.ı ıııı. İf'tiyorlar. Taşıdıkları lev-
ı n s r 1 \'erİlınektt dİr. . Bu vcı~anp1::rYerlPıi11 halanla "AlsasLorenimiz 

~. • 
1 

,,e lıütiin f raıı~ız mille- olan Ha tayın ana vatana 
cır Japon Fabrıf<asını ha- 1 ·1· ,. 1 tinin. Almanyarıın korku- :H·dr.t e'.lt-ceğ'i_ui uınuyo-

rap ettiler 1 lngııız Kra vezo- suı ve icbar edilınck:sizin 1 ruz .. kelııneıerı okunmak-

\ 
•• ve sırf dostluğumuzu ka· 1 tadır.,, 

Ankara 12 Radvo: 
liankovdan bildi~·i
livor· 

~ . 
Çin askerlerinden 
n~ürekkep bir grup 
hır Japon fabrika .. 

tU zanmak gayesile Fransız tionu 2 nci sayfada-
sı n ın cephanel iği n i 1 
be rh:.ıva etn1t-ge 1 İng ıl tt r<-nin 5,!350 

rnuv:1 ff~ k olnıu)la r tonluk yeni ( Eur- ı Suriye haberlerimiz. 
ve J ·ı po n l a rı ~0,000 ynlu~) kt uvaz~rü Suriye haberlerinıiz bugün gelmediğin-
Yen za rara uğrat- ı ChathHn1<ltı denıze den koyanıadık. 
rnışlardı.r. ~ndi~!hniıtir . ~ 
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HATAY 
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I 1 f aydah Bilgiler 1 f 
Kanalların tarihi 

Yer yüzümle ilk kanal 
Mısırlılar t:ır:,ıfırnfan inş<ı 

edilmi~tir. Bu kanal l\il 
ııehriııi KızılJerıizc uai{la-
111ak idi. 

Müteakil)l>n Fr:ııı~ız 

muhabiri. Hititlerin mem
leketi için HMayın Tıir

kiye için haiz oldu~u Lü
yük ehemmiyeti. \'(' nıi

Ulrldan iki bin srı11• f'\'

vel Ilititlcrirı, SfünılrJer 

ile beraber Türk ıııillı ti
nin iki kolunu te:;-kil rt
nıiş olduklarını. llit it as
Jap heykellerin~ Aukaı a
nın geniş caddı!lrriııde ~ık 
sık tesadüf edildiğini ka~·
d~ttikten sonra d \·aınl:ı 
diyor ki : 

" Bu itilflfın salı l't; 

A ,·rupamn bu giiııkii ha

,.aL·ında y:ıpal':ığı umurııi 

i~ i resirılPrı b:J h t>tmiyo
rııııı. Bımd:ı 'J'iirki~·p ile 

Snriyenin haklı nıcnra:ıt

leri de varılır. Türkiye -

Suriye ıııü:;-tereh. hududu 

800 kiloıııdre uzunlukta

dır. Bıı huu11d lıoyunca 

uznyan Türk şimendifer 

h~ttından Suriye miina

kaHHı da istifade ediyor. 
Bir Tiirk dostum. hal lı 

vPya haksız stratejik hiç 

hir ''uziyt1 tin "e askeri 

hiç bir tedbirin lııı <leı C· 

tıı (uzun o hın h u<lııd un 

~uı i~·ı·ye :ıid olan kı~

rııırım cnuıiyt•t ini tPıniıı 

cdcm·~\·ct>f?;ini )'eg!lnc ve 

en mükt.·uımel gnraııtiııin 

Bir ~ısım Kaza ôğıetmen
leri şehrimiz~e 

Muharririmiz 
gel~i 

Bu kanaldan sonra 
Mı:::-mla gene ~ok eski za
ıııanl:mfa on bine ya.kın 
kaııal uıcYcudmuş ! 

"Modern 'l'iirkiye: bin
lerce senelik medeniyeti
ni i!bat eden hu heykel
leri gurur ve ifıihada giJs
teriyor. Yalmz hn hftdi:-r~ 
Hitit "'atanıııı Turki) eye 
iade etınek lıususuıı<laki 
dostane jestiıııiz, bi1jm 
takuir cdemiyP.ce~imiz bir 
kıymet kazamyor değil-

mi? 

Fukat mesele yalııız 
bundau ibareL d~ğildir. 
Bu s:ıucnğın 100.000 nü
fusunuıı büyük ı ·k~eriyc 

ti Türktür. 

lskeu<lcruııun 20,000 
niiftı:-;un an ıo,oon i. Aıı 

t~k' :uıın ~5,0CıO nHf u
Eundarı 30.000 i T!ırk
tür. Enıziııin eksPı İ8i TUrk
lere aittir \ t'> kendi!cıri 
tarafından i.. letilmrktc·dir. 
Binaen:ıleyh kablettarihi 
hakka. milliyet lıakkı <la 
inı.iınam elliyor. 

Biz iHedcııueri millet 
lerin bizzat kenıli mu
kaderatlarını serb "stçc ta
yin etmek preu ibiııi nıü 
dafaa ettiğimiz cihetlcı , 
Suriye idaresine ta.bi tut
mak istem 'mi... oldu~u-
muz ancak lıalkınm 
at;ıkt;a izhar edilmi::: olan 
lm arwsuna lakavd ka· 
lama~ 11 •• ,, 

framm. muhabiri. bu 
me~elenin hallile Ftansa 
ilı• Tiirkiyl' ara. ınılaki 
yegane miina1iiir!fih. nok
tanın da h:ltlr·d ılmı:o: ''P 

FranMaımı uilyük nıeıı!t\· 
a.tler hcldiy(\bilec.eıri :ına· 
ııe\·I Türk:_Fransıı dost-
lufuouq av~~! etmiş ola· 

ve hudud masuniyetinin 

Türk dostiucru oldu1'1·una e ~ 

bana ~öyHiyor<lu. Tüı k 

mil111ti, kl1ndi Şı·firıin nğ'

zıu<l:ın Hatay rn c~'elc~i 

hallolundukt:m sonra biç 

bir 1...m'\'t•tin Tiirk- Fr:rn

sı1. ıııuk:ır:ıııc>tine mfuıi 

olauııyaı·:ığm& . üz \'Pr· 

uıemi.. midir·~ Tü rkiycnin 

&üdi. Suriycıııiıı tam:ımi

yı"tini IH1 r türlü tedbir
den daha iyi bir sur~tte 
temin ediyor. Bu müta
laaları kaydediyorum. 

.Mecielenin biran C!\'YC'l 

hall ı · cı:ıa~lı noktal:ırında 1 

aktedilmi:;; olan bir it!la. 
fırı kaleme alınuıa.sına su
reti tesvjye demek caiz 
i~e . lehinde nlan diğer 
ınülfüıazaları <ln kay<ledi
yonım. Yalnız 'uriyedeki 
menfaatlarımız mC:\'ZUU· 

l 

IJahs ıh·ğilclir. Tiirkiye 
• \larnanyadr.n ba~ka <liğ'er 
memleketler ile de ticari 
münasehetlenle bulunmak 
nıecburh·r.t indedir. cc'f i<' :ı. . . 
ret,, kt~liıııNdnin fran~ızca-

da ııı: l ıniibad"le. i ''C 

kiiltiird miina::ıebctle di~ e 
iki mirna..ı vardır. 

B ·ış ()r:rretnıen 
~.., 

]erden B~ v Zdd 
ol 

Teo.11 :111. Kızı 1tepe-
den. Ş fık. Davut 
Derikten şehrinıizt~ 
gezıııelr üzre 
n1işlerdir· 

0'<:") _ 
.~ 

Bu kültürcü C'.\r
kad8ş\ara hoş gel 
diler dileriz. 

~O Gündenberi ~licl
y..ı t, G ı ·cüş, Cizre 
k;.ı z dH rı ınızda tet
k i k)en.le buiunınuş 
olan ~luharririnıiz 
İbra hin1 Necdet Gö
kcr bir kaç gün ev
vel şehriınize dön 
rnüştür. 

Ko~o ~t~ıP>~ 

Çindt> daha eski 1.:1-

maıılarda kanallar a~ılını~ 
bulunuyordu. 

Bund:m 8000 sene C\'

vel tı>sis olunmus olan ka-. 
nalın boyu 1300 kilomet-
re idi. 

Bölmeli kanal ilk defa 
l 481 seue:;iııde ltalyilda 
VeneLlikte açılcnı~tır. 

I•'ransada ilk kanallar 
Lüyük reggaın, heykeltraş, 
ıııiilwrıdis Leonard de Vin
ci tarafında. 1515 fü! ya
pılm1ştır. 

Gözetieme Kulesinin ı ___ _ 
1 

onarı .ması 

750 Yıl öne~ ya
pıl.tığı t:ıh nin edi-
len Kıztlt<.~ pedeki 

g-öıetlenıe kulesinin 
nlt yHnlari le, tepe
lerind t>li İ k· 111erler 

yıp .. anll'llŞtJ. ~1aa

rif bu y ı prnn . n ~er 
leri o .1<ırt ın1ştı. 

1\yni y~1 şra bu 
luncın ınu ızz:ını Ca 
nıi her gün bircız 

daha yıpnrnınakta 
dır. Ait oldu<hı ınrı-

l"t 

k·111ıl n rın hu hüvük -
e:-.eı i de:- o ıcı ı t ı ı H• in 
r ı ı ı dılerız. 

Bttş ~in Ton Dolomit Ma~eni 
K~ır~1bük deınir \'C tond, n fazla çıkra

çdik f:ıbrikalarına nlLl'IŞ ır. 
lüzun1u olan ve bir 
ınüteahhidc verilen . 

Kandaş! 

Yarınki 
Postalar 

14/ 0/1939 Çarşamba 

Ya rı n s,1 ba h, sa
at ü <la ekispres tren 

post~sı gelecek, 10 
da Sa\'ur. ~lidvnt, 

Gercüş, İc.lil, Cizre; 
11 de Nusaybin, Di
yarbakır, Ankara. 
İstanbul ve Anado
lu po.~ta in rı gide-

. . 
Cddtr. 

Bartın boğazıntlcıki 
do1o nit t a şının çı

karı lınası işi ne de
va nJ olurıınaktadır . 
Şiındiye kndar 5000 

Adanada seçim 

Kaçak eşyaya verecğin para, yarın yavrunun 

bağ.rına saplanacak kurşun olur. 

Kaçakçılar Türk değil, Türkün düşmandır. 

Adana belediye 1 Ka:(akçıya acıma. 18 Milyon Tiirkü acıklı gör-

s~çiıni so.1:1 ernıış- ı rüs ün. 
tir. 
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D L SAG Lı K ı~·· ............................................ : günlük 
s··" 1 ıi R A Y O i llah şakırtıst oımayan : ............................................... 1 PiYAsA-

Ru!!<lay ~ 50. 
Arpa ~ 40 

bir harp TürKiye Ha~yofüüzyon Postaları 
i . 

1 çıııde \'aı:ndıoıuıız ci-
ıaın k · ·• "' . 
. • 0 rkuuan harı> endı
Şe ır 

1:-;te bu tl'tkikh·r ~ave-' . 
~inde dir ki, kullanılması 

d A k d -Un (Bir c:u'Ç'al) 580 --
Türkiye ra yosu n ara ra yosu IJarı 2 50 

1 ır. llt>ıııen aleddevaııı 
Ctbrt · · 
1 ıstııııl:ıklaı ııı füıu 
ıat teı11· ··11 . : . . .wvıı t>rmııı ır·tı 

ı icahPdPn kinin ıııiktarı 
1 ~ıhhatll• tl".;hıt Pıiilrııi:;- 'f' 

Uzun Onl!!!,!. 1648 m. ıs:~ .K C'S. / 1 20 K \'\'. 

19,74 ın. 15195 ı:\cs. /~o J\.\'\', 

31.70 ııı. !)4(i3 Kc~. /~O Kvv. 

: _:!obut ---~11_ 
, Mercimek ~ 3 
ı ~p· .- ~-
ı•· _ lflllÇ -O 

nıa· • · • • 

' 

1 110ks:ıulard:ın dotan 
e ·ı . 

} rııı letleri c·k eri\'etl~ 
ıarb . 
v e p, kellen ıııahrıııni-
• Ctlr·r·ııı t ı· ·~· l P\ lt ett1 11·1 " .. l e· 
Yanı . . t" ı-..• 
lI arın şalııdı oluyoruz. 

ar1) .ı • 1.•. • 
n ut c ı~ıınız z:1 11ıarı v:ıl 

ıı lll "t 1 . . . 
ı ıı 11ş ta hı lflh·r(• tiiv 
ı.:r .. ' • 

d Urpertici kıtaline llll"Y· 
aıı 't>rcn ciclalleri dPi•il. 

hv • ~ · 
• rıı zamanda yiılu,ek, hir 

gaye fü•, silflh şakırdısı 
01111 aksıım 'e bütün cibaıı 
t:.ırafnıdlln sükun içinde 1 

her .. k. ·ı d" .. Kllıı ta ı p cdı en ~-

ger harı>leri rröz öııune • ı--

~Ctıruıelitlir; o harplt'r Vi 
ııı:5anın sihlı:ıtmı tehdit 
edı·ıı fı ıııillerirı k!'tff.,sirıc 
lıarşı ilfrn ı·dilınckt "tiir. 

. Salgııı illetler, telılike
lı ''l' alctatı ·ı twstalıklnr, 
~Utun arz sakinlerini höt
:rke11, "~ilfth b:..,ma .. ~e
~ı .<le hekimlik filemi i~çi 
lerı arasında :ıks ediyor. 

• ıtmaya ,.e fıtııili ol:rn 
'l f ~ • no ele kar-.ı halen at;ılan 
~avaş, bu bü\'ük nıiicade 
eııiu tipik tir tim::ıalıuır. 

. Burıuıı için hPlıiıııl erin 
G)ıııu Ü d l .. e ç u. ul ,·ar ır; ıırı, 
1:astalığın t.cda,isi: ikinei 
sı ko . l .. ' ruyucu tetlıır er ıttı· 
hazı , .•. k" . . . . ı· 
0 

.. : .ı anı · ırıın 1stıın:ı ı: 

. ÇurıcUsü ise, anofelleriu 
ıınha ıdır. 

Şu üç "asıta bu <leh
Şetli sava~ta ftdet:ı bir 
te r ~ 8 ıh t eşkil elliyor. 

Haı:ıtalık fııııiliııiıı ünü
ne. bataklıkların kunıtul 
nıası ::ıuret.iyle ''N'İimrk· 
ttıu · . o 'i 
. ır kı, bu usul, aııofelle-

rırı ı·ç·ı d .. ~·ı ı . n e turC\ıl" erı 'e 

ı--u--

~:ıde Y :.ı!?' 90 
1

~l~ere ,~:ı;-, ---- --malarya mevsimi l'ı31HISH1· 
da talrnffuz mnksadile, 

giindc 400 miligram kinin~j 
teda d için j e fi -7 giin 

m ii<ldt>t le 1-1 :30 grn ın 
alınıırnsı lfızını gı·ldi[ri ta
hakkuk etmiştiı. 

Bu günkü proğram Zeni~ va;;-70 
Yü~·. 40 ,,_-

sıtmanın hüküm ~iirdiiğü 
kıt'alarda ya~nva binlerle . . . 
int"an kinin h;tiınali sure~ 

ile kendilcriııi koruma~ı 

, eya tcdc' iyi, bir hayat 
kaidesi olmak üzere kab
ul etınişierdir, bu öyle bir 
knidt:dir ki, :trtık hiç lıir 

tebedüle uğ'raıııaınasını h
üt.üıı kalplı~ tf•ınc•ııi ohııııır. 

Bu parlak n~tice sıhh-
a tı u ın um ~\"f'\İ vikfl ve için ı 
durmadan ·ç~lışan t~babeı 1 

ftlcıııi uıiıba. irl(.lriıün bir • 
esc•ri ınu,·afakiyeti ulduğ'u 
gibi bu ~ olua c.ıçılnn harp 
da hıt::rni~ etin tanıdığ"ı di· i 
ğrr c~kfıli harlıiu kftffesin
tlen k:.ıt uı;kat hayırlıdır. 

13 • 6 • 939 Salı 

12,30 Pıo~ram. 

1:3,00 .Memleket saat ny:ı

rı. ajans ve metl'oroloji 
haberleri 

l:J.15 :Miizik (karışık pro
ğ'ram . Pi.) 

1:3,45 - 14 Korıu::-ın:ı (ka
dın :matı - E\· lıayatırıa 
dair) 

19~00 Pruğraııı. 

19.05 Müıik ( ~lelodilt•r ) 

l o ır; Türk nıüzil"ri ( ka-
~ ~ v o 

rışık proğraın) 

19.-!0 Tiirk nıiizi~i {J\::.ık · 
edel>iy:ıt ::-az ~airlerirnlt-n 

. - -ı--'' 

örnekler) ı Deri __ _ı~0-

1 

Badeuı 2ô 20.00 l\lemlt!ket saat aya 
Haüeııı ıı·ı - 95 

11. njaııs \·e uıl'tc·oroloji ha- _ _.....ı ____ --
C<~viz 

herleri 1 Ue\İ:l iÇi -- --
Mahlep __,,__ ___ ,__ ~ 
;\l :ızi 19 ____ , __ :::o, 15 N e~eli plaklar ı t. 

20:~0 Türk müziği ( kJa. .Kt·:m1~:$_e ...... k_er_
1 
__ 3_5_ 

sik proğraın) ı Tu1, ~eker 31 

1 Ka_h:v_e-_-_ -.:_-~·-_1-1=8= ~---

~ 1.15 Müzik ( Ha<lyo or
kf'stra~ ı - ~f'f Prattoriu8) 

:!:?, l:l )liizikli konıı~ma 

(Halil B<·tlii Yürwtkt•rı ta 

rafından . Schulwrt H.) 

::?2.30 Son ajan:::ı hal><•r. 
lrri. ziraat. e.Jıarıı, t:ıln·i· 
)flt. kambiyo. rıukut uor~a

sı, fiyat. 
~3.20 )tiizi k ı < ':rı.lı:uıt pi) 
:rn.~:i . ::!-t 
Yarinki pruğ·raııı 

Kadın köşesi: 

1 

~alnın 42 . ----
'nv 350 

ı:ı_;ru -iiz.iiı;-1 20 
Pek~--1 Hl. 
Hal 50 ; -

ı Çocuk 
Çocuk Esirgen1e 

Kurumu Genel n1er
kezi tarafından çı-

, kanlnıakta olan 
(Çocuk) adlı dergi
nin (136) Sayısı çık
nııştır . 

Son iki günlük ih acat Nasıl. 
iki günden beri let:ışı. A ınerik.o ya T enıızl 

Yurt va vru1arının 
sa <rl ık. sos va l l{ül-
~ ol 

türel Juruınlarının 
inki~afına hizcnet 
eden bu kivn1etli 

piyas·-Hıllzdan ihrcı- ' S ignla y<-ığ ı, 11<1 -

1

1 c ·1 t nw l~ ola rede Rus trı y<-t yü ı\ ü n .en.su . 
yt1ya kıtr~, Po nan 'cat, :\lnırıny< )'<' ıpek 
v i\'H iç fınd1k ve ve yün halı, hanı 

1 
Dilıi tutmu:;; h1ıwen·- 1 

leri ~u ve sutla ile tcıııiz.- ı 

leıııek doğru dl'ğildir. İkin

ci dafa daha ı;alıuk ya-

.,, 

dero ivi çocuklara ,..., ... 

çocuklu ana veba-
balara tevsiye ede-. 
nz. 

ÇO" l ga dıkhırı sılıhata ınuzir • 

Çiı-oz, 'Yunanistana keten, barsak, U bin 
vun1urta ve çiroz, kuzu deris\ KHra- nar. 

İtnlvava yuınurta ağ:l Ç \'ediş hudc1 k Soda ycriıw tuz kul- Yıl~a [ 1] Lira ar · h azı rnıktarını azaltıyor: 
astalar is•~, kinin istimali 

\'(! koruvucu tPtbirler itti
hazı S<ı~:etiiııde ifakat bu· 
lunuyor. 

Bu lıalıta, C1-ıııi~ •ti 
Al, aııı Hıtııı:ı komi~' oı.u· 
llUn ~tt ğİ \"(! eran P~tılf•k 
te Olduğıı hizıııetleriııi, yap 
tı~ı derin tetkiklerini 1.ikr 
ett11ik lbımdır'. 

.. ... f .. (l l - ·· "" .. ·ı l -z J:mılırsa lm ihtiıııal knl-ve yer astızı. o- {Utugu ı e wş yu 4 

• v maz. Dil.ıi yanan tenct!· 
ton)·::ı~1a y:l JJra l~ tu- - tilki derisi sevke- . _r _ • relerin ı çine biraz till l>ir 
tün, Belç k:1va lü- c!ilıııişti r. a\·uç tuz koyunuz.. Bir 

Yurtd ş! 
1·cuzdıır <liy(• güle giıle r ... digin. ~ı-viı;le giyidi~·io ka 

t:ak nernelerin doğurcagı acılar l.ıir gün seni hıçkıra hıç- I 
kı'ra nğlutır, yedigiıı 2elıir, giydigin ate" t ·n lıir güuılek 1 

, olur. 

k:ı~ s:ı:ıt kPııcli h:ıliııe 

lııı al\ırıız. Soııra ya \·;ı~ 
v:ı' a~ ka vmıtmız. 1yi<-e . . 
ÇHlk;ıJiyıp Lıulaşıkla bera-
raber yıkayınız. 

Her güu binlerce yav
ruyu senin yardımın, 

senin şefkatinle sinesin 
rle banndıl'an Çocuk E
sirgeme kurumudur. 

Yılda lira ve. Ço
cuk Esirgeme kurumu .. 
na üye ol. 



i DAREH A NES İ 
Eald llalkeTi Bta .. ı 8-aaf Daire --- -

Teljraf A..._l 
Mardinde "Ulus Sesi,. 

• Umami Ne,riyat <re Yası iperl 
Direktörü 

~1. Siret Bayar ~ 
Baaildıtı yer: (ULUS SESi) a..uo• 

/ 
------------~~~.-----------------

······································=······ .. :·· Y U R T O A ' ! ..................................... .......... y 

üOk Öğretim ;; y ur tdas! ~~ ; 
MaarifVekiıleti- 1!5 ~ i=."::r lTu·· r' k Hava nin haf talık olarak ·:; KURDUÖUMUZ FABRİ· 

çıkarn1cığ·a .. deva ın •: - M :: 
ettiği dık Oğ-retiın ) ;: KALAR VE VAPTIGI iZ ~~ 
gazetesinin ( ) nc: ü !! DEMİRYOLLAR 55 
nüshası da ~la tba- :: . · 

•• H e p ulusun bir iktirme gücün e : amıza geln1iştir. ;: dayanır. • 
~- .. ı\tuallinılerle ta- :: •• 

lebelerimiz İçin fay- si Bu gücü arttırmak hep senin ii 
dalı yazılar l a 5 ÜS- :: elindedir =~ 
lennıiş oln n hu gü- ::,••••••••••••• • lf••••••••••.••••.•!:::::::!•.·.:; . .............•.....•. ..•...... ... . - . 
zel gazeteyi oku-

Kurumuna 

Yardım Et 
vucularınııza hara
retle t a vsi ve ede-., . 
rız . Türk Hava Kurumu 

28 c ı - T [ R T İ P 1 Bu yardım en bü-, 

Ansi~lope~i~ 
Sayfamız 

p 
E 
K 

Yakında · 

Büyük Piyangosu 
i ı cı Kr·~ıdt": 11 (·Lı ziran / \}3\l d edir 

Büyük İkramiye: 40.000 Liradır ... 

Bundan başka: 13.000. 12.000, 10.000 lirahk 
ikrnıni~·clcrle (:Z0.000 vt· l ü.OOUJ liralık iki atlet mü
kafat vardır ... 

Yeni tertipten bir bilet alarak i~tirflk etmeyi ih
mal etmeyiniz . Siz de pi:·angonım mesut ve bahti
~·arları arasına girnıi~ olursunuz ... 

Mardin Gümrük Muhafaza Tabur 
satınalma komisyonundan 

<:in~i ~liktarı 

Kilo 

K o~·un eti 8000 

T:ıhrııiııi 

t'iatı 
Lira 

:.?400 

ilk tı•ıııioa: İ h:lle g-iinii 

Lira K. --------
180. 

.'.:W/G/D~:Hl PaıartPsi 
l!finü saat 10 da 

A - 8000 kilo Koyun eti :.?<>/ü/UjQ Pazartesi günü 
s:ıat 10 ua. jf:.ırdinde gümrük muhafaza taburu karar
gah binasında satın alınacaktır. 

H - 1:-:tt'kliler ~artn:ımeyi hrr gitrı tub ur . atııı al nıa 
kouıby.oııun<la görı'hilirlrr. 

C - lsteklil<'r Kıı) uıı etiı1irı tPıııiııat akt;ası olan (1 80 , 
LiraYi M:trdin güırırük vezrıe.;:ine ,·fvahut bankaya \' a-

• +..,; ... • • 

rırıp 'ı•zrıe nıakünzi10 l.Jirliktc ~artnameniıı .J, ncii ma<l -
ılı· ... indü y:ızılı vesiknl:ııı d:ı getirmeleri ilan olunur. 

!J/1:1/13/25 

yük biryurd bor-

cudur. 
.. ............. -=m ...... lllİI ........... ... 

Yurdun en uzak köşesindeki Yoksul Yav· 
ruların sao-ıı o-ına erişeb ilmek için Yılda bir 

!'I o .. 

Lira verip Çocuk Esirgeme Kurumuna Uye 
olalı m ... 

Tür k evının şe- 1 yan bir ev, Çocuk
refli a nanesi kiler- , suz bir yuva kadar 
dir. 

1 

ta dsızdır. 
Kavanoz, ka va- Bu güzel anane 

noz reçelleri, şi şe 1 mizi yaşatalım. 
şişe şurupla rı olma- 1 

Yuvanın saadet ve varlığını doğur·an, 
Aile <l üğü rnünü kuvvetlendiren çocuktur 

Çocuğu sev. S evi lrn ekten 1n3 hrunı bikes 
yavrula rı da ha tırla Yılda bir lira ver 
Çocuk E"irge nıe Kuru nıuna üye ol . 


