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UK! 
· e esi e Hatay 
n imzaı·andı 

·····~··· =r <® b o n ar ···~····· . ~ . 
Ankara 23 A. A. - Türkiye iie Suriye arasın- ! 

da arazi ,meselesinin kati surette hallini ve binne- : 
tice Hatay arazisin Türkiyeye iltihakını tazam- ı 
ınun eden anla~maiar bu güri Hariciye Vekale- : 

· tinde llariciye Vekiii Saraçoğlu ve Fransa bü- ; 
yük elçisi ivlosya MasigJi tarafından merasimi ı 

O~Çen yıl Hatay iıstiklftl anl.ışu1.ıs1 iııızalaııııkcn t mahSUS3 ile imza edilmiş Ve tki devlet ffiUrahhaS- • 
~----------------------~----- . Hiıaı yine en yüksek zafer 1 J la~ı 1hud~ünasebetle dostane nutuklar taati et-

d • mış er :r, • 
burcun a.. l~·· .. ~··········~···~~~········~··ı 

'l'lfrk ar lam kurtuluş unılarıııa hfıkiın asil bir 
ıafcr tiııı:::ıalı ıril>i IJu gün Hatay ufukl:ımıı d:ı 

t'l k . 
ne.:;ıe ve şetaret çağ·layan.Mnıa gar · ettı.. 

·;-.za~t~;~;··~{bj;; ... 1 Hatayın tahliyesi 
i Ankara :Z3 (Radyo) --

Kafamı ::;en ~·:ıptın. µ:önliiınii yur<lwın, .: Hatuyın Fransız askerleri 
Oltliiıı de giinltırce a~laılıın durdum. ~ I tat'afından tahliyc~i en 

~Undan bir kaç se- gün Ebedi Şefin Ada- Konumuz her giin ~en, ülkün ı;:.ödiınüz ~ı gel; Telllmuzun 22 sine 
ne evveldi. An- nadan yük elense inin İ~arct ettiğin yerde güziimiiz. 6 kadar ikmal edilmi~ ola-

unavi Türk . Fransız tanrılaşan ilahi kud:--i a •. caktır. 
~ostıu~unu bozmak is yetilc: Biz ~imdi lıir ki)i gilıi~·iz Atanı. t: 
eyen bir takım hasis lııüııü yokladı ııuldu lJiıi tam f:·ı Mısır f lariciye 
ınenr · " Kırk asırlık Türk Haşlıuğıııı lıt•r eıııri emridir benin ~ 
lr· .. aatııların gözlerinı ~· N Uı·uyen kin ve ihtira- yuı du esiı· kalamaz! ,, ~l tijdı;:;i ~aıııdır giizcl iilkerıin .·.·~ aZlfl 
~ın se\•kıle Hata vdaki diyen çelikten akısleı i- . 
Oz ka d . ni duymuştu!c Hugilıı de kapandı büyi.ik bir yara " k )3 (I> d ) 

r eşleı·iırı·., bı·nbir ıı t l\Tı ·ara:: \a yo -eza • u 1· t . d a ayın ıne kt'zi ıniijdl' .Ankara .. 
: Ve cefa ile kıvı a- ş e 0 gün en f.O ıra t· Mısır Hariciye Nazırı Ab-

111Yorlnr·ctı. bu ımlli dava ııızırı bal- 1· .. i• r 11 1 '"' ııuııü s yoı·ı ·tıı lı \t-ın 1• <liilfettah \ ahya a~.·a S· 
Ana v·ıt k a· b ~ lı U..!l una bütun aL cı11e- ...,,, I"'> e ~ l .r ' . t. -

r • un en ı a"· v Atanın cııırıle :ıldı Ilata~·ı t taııhuldan ~Iüd:ıny:ıya gel-
,...!~darı kopun bu halls tile başlan rııiicudcle ~· .• ,1 
ı ur·k · 1 1 ı · t· · -' t+~ z kl y t; uıi~: rrır.rasiuılf> kar~ılan-C . ıliniu Oguz.lar ve i ıaın e erı ~ıe ıce~rnue rtJ e eoman t' 
engızler kadar· kahra- hal\. Ve hakıkatı St: YCO ~ _,. ..,_,.....,,,......,..,,~.·~ ~ r~: mı~tı. tn .~~!!El ~. ~!:..~~ ·~•'.'t"i;.ıJı.-....... ~~~· .. ·~~·~Em8Z~. 

lı aı~ olan e\·lALlaı mm Fransız dostl~rımızı lü- ~azır Ye~ilkövü <rezmi~ 
u ıztırapları ka'ı·sısın- zumu derecesındc ikaz nıağ'a hazır bir vazi- 100 Sovı' yet · k. r 1. .k 1 ~ ~ • lj 'i ıµc· ·ı~ aun ·a arını zıy;1ret 
k~ duyduğu teessürün etmi9tik. yettc. t'aci.ısız kurula- etıni~ vp kenJisint> ipekli 
trı~ fJ sızlatıcı acılaı·iyle Ebedi Şer Aratiirk.Lin <:ak olan topraklarına ! tayyaresi kuına:::lar takı:liuı edilmi~-

1~~t>lı hl bulunuyordu. / e.;;vik ve gayı eti ·.·ı le 1 yayı laca!\ olan halas ı 1 tir. 

6 uı·k nıiıleti bu elenı 1 ı-.tiktal ,.e hu ı IYhıne ı ışıklarıııın semaların~- 1 Ankara 23 ~Hadyo) -. ' 
cl~~nenıu daha fu.d a\ uşun {atay; sı ne- 1 cj a sü~Jemssini beklı- ı Yüz s.oviyet t<ı:\·yarcsı Mulıtrrenı mi~afir saat 
tn aınıua a ... ıa ı'ulı o.a h;, tl •ntıed km t .ıu~uuun [ yordu. I ~lnncun hududunu ge~- 11.:m cl:ı n~' ııı mrnısimle 
azdı ve olamadı. Bir zafer destanlarını yaz- O güneş işte doğdu. mi~tir. u~urlanwı~tır. 
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Davalarımız: 

Devrimcilik 
ŞEHiR Ve 
İLÇE 

il . t /J E :l L E il İ 

VE 

Devrimciliğimiz 1 

Midyat ve Derik 
kaymakamları 

Yazan: K1Zıltcpe Kültür İşyarı 
Zeki Teoman 

4 - Tiirkiyede birden faz 
la kadınla ·bayat kurula- 1 

m:ız. Eskiden kadın bir 
mal gibi parayl:i istenilen 
karlar alınırdı. Bu yüıılen 
:ıiJc geçim, izlikleri. ailede 
ekonomik !larsrntıl:ır dorr ,..... 

du. Devletin tcııwli olaıı 

aile yoksullaştı. Kadının 

da insan oldıığ'u. çok kil· 
dınla e\·lenmenin y:ı:-ı:tk· 
lığ'iyla hnke::e UP\ lr·t ta· 
rafından bildirilıııi~ oldıı. 
Hoca nikfı.lıı k:ıldırıldı. 
Belediye nik!Uıları y:ı pıl
wıya başlandı. 

ö - Eskid~n ı;ift malı. 

keme, çift okul vardı . 
Şeriye mahkemeleri ahret 
kanunl&rına göre bir çok 
işlere burnunu ıokar, hak 
ve ödcdn korumasında 

bir ikilik y:ıpardı . .Mecire
selerde din bilgileriııdt>n 

başka hir :;-ey ö~retilmc

diği gibi. orası asker k:ı
c;a~ı yu\'aı:;ı olnıu~tu. Yal
nız dünya işltrine bak
mak içiıı kurulan de,·let
ı,~rde bu iki fayrJnı::ız. ı:ı 

rarlı kurumların yeri ola
ımızdı. k:ıldırıldı. Tek 
rnahkenw. tı>k okul prr.n
siplerimizi bir kafad:ın. 

halk ırnfasınuan idare 
eden. ~·ay:ııı tı>ııH•llcrdir. 

f; - C)iftçiyi k('nıiren bir 
sistenı vardı: .\şar. Çift~i
niıı kaldırdığı üriiniin on
dahiri hükOmr.t tar:ıfın

tlan A~r diy<· zenginlere 
satılırdı . .Aşarı alanlar hii
kfımete bir:ı7. :'l. ar \"Prn ·._ı· • r- ~ 

verir, ı;iftçiııin :ılın teri~ le 
,·etistirdiil·i iiriine ortak . . ,.., 
olunlu. Bunun lıir<'nk z.a. , 
rarı i«;iııdı\ ikif:İ t'inrıııli
dir: 

l - Halk tuprrık iirii
niinılPn tıir:;-cy kazan:ı.nı:ız. 

~ - Aşarı al:ııılar halkın 
üzerinJc siizii ge<;er kimse 
olııynrlardı. 

Tüı ki~·ı• ı 'iiınhuriycti 

Lu sist<.·rııi dt• kaldırkdı. 

~39 haıiranındn kaldırdıg-ı 

ı urziye ıesuıi ) de ı;iftc;i-

yr cpe~·ee yük ulnyoruu. 

7 - Halkın içinde halkı 
istetl iği lıarnkr.t c siirii k li
yecek kim~Pler v:ıı dı bun
lar devlet k:.ıııınlarırıa 

ııyııı:ızdılar, h:ılk lıtırılıınn 

rsiıi, halktaıı \'f'rgi 'e :.ıs
k~r ;ıl :rnak lrndar lıit;iuı~:z 
lıarı•krı li, it;r>ri~i ı.<1• 1i ·,~. 

lL·r kurıılrııu:;- biiyil top 
r:ık sahibi kiıu:-;!'lndı oıın
lar. Ilükfimetin 'l.ayif giirı

lnindt> ~er yer hiik lıınetlt-ı
~Pn bu kirııselnin (!kono
ıııik selwplerden ve baba 
dan gı-len bu Pgemenlik 
ve zntbalıkların kırılması 
g•m·kti. Bu i~ tc yapıldı, 
halk. i<;iııde bir arıstokrası 
ynşatıluıanıış. halk her 
i:;-re ue•dfl'ti tanımı.,, oldu. 

8 -- Halkın taassu Lunu 
( lıağ'n:ızhğını ) a rtmı n ir
tica (kaytaklık) yPrlt·ri 
\·ardı. Tekkeler, za\'iyelr.r, 
ınevle\'ihanl'ler~ Bektaşilik 

iiğ'rcten evler, üfürükçti
lflk, nuı:ıhaeılık bunlardan 
ılı. n~vıet h;ılkı tembelles . 
tiren. körl(·tcn hu kurum 
ve diişiirıc<•leri ortadan 
kaldırdı. 

-D~vam edecek-

Tiftik 
·satışı 

Alnırınya için 105 
kuruştan ve Bolu 
nıallannd ın ;,ô bin 
kilo l~iftik satılınış
tır. 

Fransız-Alman 
Hududunda ma· 

nevra 
Berlin - Yakında Al· 

ıııaR- Frıınsız hududunu 
t ı>:;-kil P<len Zigfd<l rııiiılafaa 
lı:ıttı ci,·arın<la biiyiik as 

kcri mana nalar yapıla
<•aktır. 

-

Ali Denktaş 

Derik K:ıymn.karnı B. 
Ali Dtmtaş ta diııı akşam 

!j'P.hrimize gdıııi~ı ir. 

Bay Ali Deııkt:ış aJ. 
dığı iki aylık mezurıiye. 

tini geçirmek üzre f:-;tan 
bulu gidccetı;i haber alın

mıştır. 

Ho~ geldiniz d('r. hayırlı 
yo1culuklar dileriz. 

Rahmi Kocamanoğlu 

Deııizli "ilayetinin Sa. 
rayköy k:lı.:unn:ı ta~ in 
edilmiş olan Midyat Kav-. ~ 

makcıuıı Akif Rahmi Ko- . 
camanoğfo yeni vazifesi
ne gitmı~k üzrn şehrimize 

gelnıhtir. Bay Akif \ Hah. 
mi Koramano~lun~ hoş 

geldiniz der, Y''ni vazife
sinde başarılar dileriz. 

Hapishane Mektebi 
Cumhuriyet :Miidıld 

Umumiı;niz Bay ı\~ır Ak· 
suyun himnıetil•~ bir 
ka<; ay evvel şehrimiz lıa
pisanesinue ac;ılmı~ olan 
mekt<>pte. m3hkum va. 
taııda~lnr llalkednin te. 
nıin ettiµ;i hir iiğ'retmr.n . 

Ye tedriı- \'a~ıtahuının yar

tlımı ilP okumn~:ı l>u~la

ıııı:;.lardı. 

Mahkümlar bu pek kı
~a müddet içinde okuma. 
'e yazmalarını epeyce 
i JcrlPtrni.. lerdi r. 

•• ·-~~··-.,.·~··~·--··....._....,.....~~··""""'~··....,.·-s;:··--="'•r.-•·~·~··--...•,....••-...•,.-• ••• 
l:'-,J·~~>•••:;o.;,:••••::O::••••:';ô'.;u••:Q>•••::O-::•••~H•!~.!••••:~:.•••:~:• .. •·~·••t·•·J 

f
·~1 ._;:,·"""· ·-·-· ·--·"'-· ·-"·"-· ·-"~ ............ · ................... - .. ...:..~ .. ..::,-y.:.:... r~i . . . .. 
f~{ ( Kır~ asu:ık Türk yur~u esir ~alamaz ) j~~ 
l~j Atatu·· rke uJ M ~ w w 
~ ~ 
~.J1~ ~özün kerametti, mucize işin iM 
~· .f·: ... l.: ı.: .. J Türklüğe bir • elçi • oldu gelişin 
~ ~ (vi Dünyada miimtazdm gelmedi eşin ffl 
tt1 İşte Anayurda kavuştu HATAY... t-~~ 

Jı.t Daıııdi Karayazıcı !~~ 
M M . . . . .. 
=~==~= :«r::::?<>T::::~::~::%:~::~::~::~::~: •-"•"-· ,_,:,,-..--., •. .-,, ........ .. ....;,,..-.:... ,..,:, . ...:.., . ..:r.-· ._. . ....._, ,...:, . ....:.:... .. ...;,.~ .. _.:,, . ..:.. .. ...;.:,~ ..... ~. 

Sayı 12!):1 

Garip Vak' alar 

, Kocasının ölümilı 
verem olan 

Maymun 

Oüın anın en n1ef 
bur dişi gori llerİll' 
den Moina hastadıı': 
Koc..ısı ölelidenber1 

derin derin bir veİ~ 
içinde bulunan l\IO 
ina, bütün g·1 yret' 
lere nl <nııen bir tfı:' 

l"'t 

1 Ü nt'~, deıı n1enıiş 1 

büvük kcd{ rini o· 
" 

ınıtıncı n11ştır. Ht'P 
ın:ığ rasının bir kö· 
ş sinde büzülere~ 
ot u r nw k t cı d ı r. Ş i rı1' 
dide, bastalanarn~ 
hayvanat bahçe.;l 
baytarlarını endi
şı--ye düşürn1üştür· 

Son günlen!e neŞ· 
redilen bir tebliğde 
~'loina nın a tt ş nô' 
betleri içinde kıV" 
randığı ve $1ğ ci
gerinde hafif bir 
verenı lekesi oldu ... 
ğu anlaşıln1ıştır. 

Yarınki 

Postalar 
25/H/!J30 P:ız.:ır 

Yarın Sfıh:ıh saat 8.30 
da Eki~pr<'S Tren ·rıo~ t:ısı 
gelt•cek. Ra vur. n erdi~· 
f\lill.vat, idil. Cizre•, l>i
y:ırhakır, Nıt:-aybiıı, Kı

zıltt"pe \'e l >erik po~taıarı 

gidt•cPl:tir. 

~ltıktup kişL'si saat S 
elen 17 vr Ha vale ,.o 

w ' 

Paket kı mı da saat H 
den 15 ~et:adar açıktır. 
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Q [ SAGLIK 1 1 
( ............................................. .. 
I~ RADYO~ günlük 

Yunanistanın 
Onemli düşmanı 

, ............................................... :! '!""PİYASA-

Asırlard:ınuPri rlde 
C'<l • ı 1 en m:ılfunat ,.e ma~-
rafJı trrriıhekn· ra"meıı 
rn ... ı ~ 

" ar ya hat:ıJıg-ı h :ıla bii-
~.Un dPh .. rti~·le insniyctin 
•ıucn lı' ı ·· l I?. L' . • t u~ınanıc ır. '.\.Uli rıin 

1 
1 lırıınediği 'P her h:ıst:ı. 

1~ ıı Allnhırı bir g:a]abı 
dıye tel:ikki l'dilılitı· i dt>vı·- 1 
ti . ~ . 

erde ııı ·ı l ;uyaııın insanla-
rın ı;:ıhlıatıııı kamçılıyarak ı 
Onl ·1rı "l" 1 · o ume ı uğru se\ ke 
<h·n Pn büyük bir fifet 1 
01uuğu şiıuhe. idir. 

Kadim ~lı::.ırla Filistin 1 
<le .nı:~larya.dau pek müte 1 

e ırdı. Jftkın bu Yerlerin 
ı\.lıirn Üstosilrl kadi~ yuna-: 
rıı~taııcla malaryanın yaptı
ğı lıarabivet ınukave:.c ka
bul etrni~;ecek dcrdcede bii
Yii ktür. 

Milftddan beşyüz yıl 

iiııce bahıklıklar arasında 

Yaşıy:uı Attiki ile Atina 
hakkının dehşetli mala ya s . 
<ılgınlığı yUıUnden mah-
voıub gittiklPriııi ,·azılan t . . • 

1 
arıhlf·rdeıı üğrniyoruz. 

b te bu • ona doğru bir 
aşlung1ç<l ı. Talı:ı het in 

babası btivıik IlİJJOkratın 
rtıalarva h.al·kınd::ı dcl'l-erli 
Lııfl'·ı . . • r-

~ 1 erı oldu~·unu v:ı~tıuı 
İf)f}• •• M • • e 

a, ılc mm.mırı malan·a 
sı • rnptonıları hakkında ya-

ptığı tariflerden anl<ı~ılrl1-

ğ'ına güre rutubetli. swn.k 
ve basık ~·erlerde f'ğl0~aıı 

im~anlarırı hasta, zayıf. 1 

ısteksiz ve çocuklarının 1 
gençliğini bile ı:rörüp sevi
neıniyec<.'k kadar erkPrı ü\. , 
diikleri biıliriluıcktcdir. 

1 

Bunların bataklık suyu 
içtiklerinden hast:ılandık 

hırı il ri siirü!mektedir. 

2000 yıl ~orıra Yuua. 
ni!tan hala mal:ırya flfcti
ylc yıpranmakt:ıdır. Fakat 
eliınizde kinin gibi mües
tıir Lir ~ilah varken artık 
malarya lıastlığma bovun 
eğemeyiz. · 

'Milletler Arası ~alarya 
KonıLyonu - malarya 
mevsiminue profilaktık 

m'1ksadiyle günne altı çe. 
kirdek \'e tedavi için 5- 1 
gürı ıarfında günde 13- 20 
çekirdek kinin :ılınamızı 
te\ ~iye etmPktedir. Teda. 
vidPrı sonra birşey veril
mez fakat nilkslerde hnt 
dt>vreı::indeki tedavi yapılır 
Bu mtie~sir ila~ sayesinde 
mnlaryııyı <larlılemek rııll 

mkUn oldugu gibi kadim ' 
Yunanistamn da masaldaki 
Feniksler gibi enkazından 
daha mükemmel doğaca~ı 
şüphesizdir. 

Tarihi bir Resim: 

T ürtiye Ha~yo~ifüzyon Postaları _!_3u~d:ıy _! 2 ti 50 
Arpa 2 ·~ 40 

Türkiye radyosu Ankara radyosu [rı d~irçuval)ll5so il_ 
lJ:ırı _g_,;_?0 

Uzun Oalta: 1648 111. 1 S:{ :Kc~. / 1 :?O K "''. 

Kısa Dalğa : 19.i4 m. 1f>195 Kc~. / :W Kvv. 
31.70 ın . 94t1:> K t·~. / :20 K \'v. 

Nohut 6 
_Merciınt'k __ _ 8 ı -
Pirinç :?5 --

Bu günkü proğram 
Sa<ie Y af: -90 -
Tere Yağı -- -- --

-Zeyti~ ya~ ·70 j_ _ 
Yün 40 i 

24-6-939 Cumartesi 

13.30 Pr<ığr:ım 

13.35 Türk ınüıigi - 1 'l 

14,00 ~temleket s:ıat a
y:ırı. :1jans v~ meteoroloji 
haberini 

14.1O,15.JO ~Iüıik Daııs 

aıüzigi - Pi 

18,~0 Proğram 
18,35 MUıik Melodiler 

- Pi 

l l .45 ~1 ilzik Küçük ur. 
kestra - Şef: Necip Aş
kın 

19.15 Türk üzigi 
Saz Fa~lı 

ince 

20,00 Memleket snat a

y;ırı, ajaııs 'e meteoroloji 1 

haberleri 

Yurtdaş ! 
Yerli malım ht•r ıaıııaıı, 
tercih Pt. 

:?O. l O Xr~l'Ji plaklar- TL 

2U. I rı Tiirk müzi•Tİ h 

~O.~ü Tiirk ıııiizigi 

kek küme lıf'yeti 

!!U.50 Korıu~uıa Uı 
litika h:ıdi:-Pleri 

21.05 TP msil 

Er. 

f'tO· 

22,00 H:ıftalık J.>0::.;t:ı ku
tusu E"nebi dillerlt> 

I>eri- 401= 
B:uleırı ~O 

---

.Mnhlep 
- jl:11.i - ı9 -
.Kcsıııe ~eker 35 l -

-,foz şek~r 31 -
Katı ve fıs 
~:lbım __ 42_

1 
= 

t,..'ay 3i>O 1 
K~~ru Hziirı~ 2o -
l'ek lllt'7. 1 o 

:?:?,:lO MUıik 
g-i - f>ı 

Bal 1 50 

oda nıüzi- 1 .. --.. -··----· 

23,00 Son ajans, ha-
berlni.zirn:ı t. t'Shauı tııb
"ilfit, kanboyo - nukut 
bor~aşı fi:ıt 

:,3 :)u 
- ı• .\1 i.izik Caılıand 

- Pi 
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Yıl~a [ 1) Lira 
Her gürı binlerce yav
ruyu senin yardı mm, 
senin şefkatinle sinesin 
de barındıran Çocuk E
~irgeme kurumudur. 

1 Yılda ı lira ver ço .. 
<:uk Esirgeme kurumu
na üye ol. 

Muazzam ~ir deniz Tayyaresi 
Yandı 

Londra ile Nevyork arasında işleyen 
Coonenıara isnıindcki nıuazzam deniz 
Tayyaresi dün benzin aJırken çıkan bir 
yanğın neticesinde ta n1nn1ile harap ol
ınustur· • 

ı Kandaş! 

İkdisaden düşkün millüt1er üliime mahkümdür 

Bunun yaradıcısı da kacakçılıktıı-. 

Kaça~·a ver<'eğin nkçe bir ı;:antim dahi olsa 

damlaya damlaya göl olur s~ni yutar. 

Yiyecek, giyeceğin nesneleri yerli malından al. 

heçen Yıl 5 Temmuzda askerlerimiz ~ataya n\rerk<·n 
Yurdunu şen, yurttaşını sevinçli görürsün. 



JVIARDIN 'DE • JDAREHANESİ 
a.lıl Balke71 Bl-•l H-f Daln 

Teltraf AdrMI 
Mardinde ·"Ulus Sesi,, ULUS SESi 

Umami Ne,riyat Ye Yazı işleri 
Direktörü 

~1. Siret Bayar 
BaaıJclıtı yer: (ULUS SESi) Saaıme•i 

Mi~yat Satmalma 
Komisyonun~an 

1 - )1 id~ at piya<fr ala
yı için kap:ılı zarf usulile 
26/Haziran / !)3!> 1 'a1.a?·t e~i 

günü yedi l>in kilo ~adc ı 

alınacaktır. 

2 - Be~ l.Jiıı altı yüz 
lira iizerinden temiııatı 

alınacaktır. 

3 - Taliplerin ::artna
meleri görmrk ve okumak 
üzere her giin ~Iidyat 

satınalmasma ve bu i~e 

girecekterin de 24Uı ı sa 
vılı kanuna nnı:-ır·ııı :tvni 
~ . 
gün ve saatta Mid~·ar ko. 

Türk Hava Kurumu 
28 cı - T E R T i P 

Büyük Piyangosu 
~ nci Keşide: 11 Haziran / 93g dedir 

Büyük İkramiye: 40.000 Liradır.·· 

Bundan ba~ka: 15.000, 12.000. 10.000 liralık 
ikraıoi~·elerle (20.000 ve 10.000) liralık iki atl et mü
kafat "ar<lır . . . 

Yeni tertiptt•n bir bilet alarak iştirak etme~ i ih 
ınal erıneyioi ;:. . Siz de piyangonun ıııP:mt ,,~ bahti
yarları arasına girmiş olur~unuı .. . 

YURTDA~! 

v 

urumu 
Vardım Et 

misyonuna mıır,ı eaatları 

ilan olunur. 

-~:!:'Dla-4-! YURTIOAŞ~ 
Belediye 

Riyasetinden 

Buyardım en bü-

1 r,oo :\lı!trc nıırabba· 

ında kaldırım ve 2750 
metre uzunluhurnl:ı lflğım 
İn~a VP tamiratı ;l jj )İra 

' bedeli ke\\ifle açık f•kRilt 
mcve lıır:ıkılını: \'C ihalesi . . 
it;in tayiıı edileıı :!1/U/ n:m 
da sürülen JH'Y layık bnd· 
te görülınediğirıdeıı eksilt
ıne "n giiu uz:ıtıluıı\' ,.c 
ihalenin 1;7/ n:m Uumar 
tesi ı,.iirıii ' ~aat 10 da \'<l · e . 
pılacağı kararla~tırılnıı::;- · 
tır. J,.,tcklileıin :;-artn:rnıC· 
dP yazılı \' l' ,:; :ıikll' ,.p :?!JO 
lira :J:~ kuru~ teminat :ık
t;alarilP birlikti' nH·zkfır 

gün ,.e sa:ıtta BPlcdiy<· 
enciimenirw mür:H'aatları 

ilfLD olunur. 

Ansi~lope~i~ 
Sayfamız 

p 
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Yakında 

T'ü." .. ' ''"' 
nfli t-tn.ıı•e~ı 
dir. 

:?l 
kı it r-

Kavanoz. kava
noz reçelleri, şişe 
şişe şurupları ol rna- 1 

~ '\ . 

-.;uz nı . uva 
tHdsızJır. 

Ç •cu!, 

k.lll ... ' 

Bu güzel ana nt 
n1izi yaşa ta lırn. 

1 yük biryurd bor-

cudur. 
Yuvanın saadet Ye varlığtnı doğuran, 

Aile düğün1ünü kuvvetlendiren çocuktur 

Çocuğu sev. Sevilmekten nıahrunı bikes 
1

11!!11-----··-~--------··--
yllvrulnrı da hatu·la YdJa bir lira ver 
Çocuk Esirgenıe Kurunıunc.a üye ol . 

Mardin Gümrük Muhafaza Tabur 
satınalma komisyonundan 

Cin~i Miktarı 'l':lhmini ltk tPıııiua1 İhnlf' g-iinü 

Yurdun en uzak köşesindeki Yoksul Yav· 
ruların sağlığına erişebilmek için Yılda bir 
Lira verip Çocuk Esırgeme Kurumuna Üye 
olalım ... 
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Kilo Lira Lira K. ı • • ~ 

- - -·---- !.==· Yu ı· t da s ! ===·r :?G/6/!)::J!) Paıarteı:;İ .. ~ 
·-~ 'OCJ 1 ~o. ·· ·· ıo ·1 -r o g-ııııu saat ua ,,. , '" ı · oyun eti 8000 

.\ - 8000 kilo Koyun eti :20/G/ n:J!) PazartPsi giinii 
saat 10 da ~br<.linclc gürnrfik mulı ·ıfaı:ı taburu karar 
gah hinn~ırı<la sa.tın alma<'aktır. 

B - istekliler şartnameyi her gan tubur ı-atm alma 
komisyonunda gürcbilirlc•r. 

C: - istekliler Koyun etioin tcnıiuat. ak<;ası olan (180) 
Lira) i .Mardin gümrük veznesine veyahut banka ya va-

1 tıtıp vezne makbuzile birlikte ~artrıamenin 4, ncÜ m;d
<lesinde yazılı \'CSikalan da gı!tirmelcri ilan olunur. 
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Si KURDUGUMUI FAB İ· :: 
•• •• 
5! KALAR VE Y APTIÖl1"'11Z 5~ 
•• •• 
S! DEMİRYOLLAR :: •• •• .. ~ 

:: Hep ulusun biriktirme gücüne •• .. ~-.,.. dayanır. •• •• • • •• 
iS Bu gücü arttırmak hep senin E$ 
•• •• ii elindedir :: 
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