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üs erek .. eya 

Yazan: asin rutlu .. 

• ç ••• 
n "kya a büyü teza .. rat ve 

merasinı yapıldı 

. liatayın Ana vatana I Olgun mıllotlerin rü-
11.tihakı mil i prensiple- yet zaviyesi kendi ya 
tırn· · d ıı.ın şuurla ileı·leıne- şayışım dün~·a urumu 
Si 'l'ürk - Fra ı sız do,t- ile ölçmekte tereddüt 
luğuııda bir telahürü- etmez, şuurun kıymeti 
rj"• 

f ransız 
A o tak ya ·>; 11 H u -

' ' su"i )ı - H ı ta \'Hl ana 
ın ureısı \'a tnna ka Vl1Ş nası 

Ur. buradadır. 

Zorhalar, dıktatörler 

rn iı nevvl·rlere kıymet 

vcrıniyoı larmış, bunu 
tar lıın lw~Cımlerıne bı 
rakırız. 

f ı l' t~k fer<i İlla PH 

mi lli şe rh ı ine ı cıo a • 
ı .. tıhıul ava ını. L. n 

dt•nıvlsc.. t ya:;;~ rı a> n azn ı 

Başvekil Dr. Refik 
· aydarnın Mecli"\ içti
Trıaıııcta Yük~ek ta..,vi
he ıktırn~ etliı <l ı gi miıış 
leı·t·k b ... vannaıne Tiit k, 
Fı·arısız ~ı hni anla"ma
sının t•·mPI taşıdır. 

Çok lıa a ctlı a 1!.11 ın· • 
Utt {Atatüı ktin) 1821 ıti- etmiş 'e bu yolun şu 
ll\.til F 1 k urlu volcularile el bir e ı ansn at·a · a ~ 1 'I' .. k 
buı . . . d ligi yapmış o an ur -

ettırd •gı sancak a· 1 ( 1 ıönti ) devl'iııde 
~anıı~ mılli _bir hak ve ı~~ri de ·ecede mılletler 
l~ı gun hakı~at .olmak- ı seviyesir e ~ ükselnıiş 
da ?eı·aber bıç bır zora sözüne gu' enilir sar-
. j:.anınaean 18 ı--ene ~ılmaz bır kuci.retlir. 

gıbı üeYamlı çuk elim 
hnrici ve datnli te~ır 1 İnkar kabul etmez 
le~ ve tazyikler altında bir hakiKallııl\.i keına
e~ılerek süzü,erek ni~ 1 li:-t rejım nıüteca viz 1 

hayet tabiatite k~ndı del!ildir, ·e olamazda, 
Inilli ho yat sahasına el verirki kendı istik
kavuşnıuştur. ıaıine ve mılli gururu· 

na ve anın garami et-
TUı·k varlıgı milH ti&i varlıl,lara doku-

Inbakı üzerinde ilerlPI'· nulmasın. 
ken: Cumhuriyetimizin 
~ihan ~umul si~·aseti HatA.y milli tar i~!
ıasuni ideallardan ay· mize k arışnııştıı-, hu gu n 
rıımaımş ~on Frilnsız , A ntak. a vilôyctimi.z 
anıa'iirnasile milletler sul- \ 20 ~eoelıl{ ulusal ~ıır 
hurnı bir· kal daha ga ha:-:ı·etin kardeş vusla
ı·anu Hmek erefıni ka- tile kaynaşmakta v~ 
Zuunııştır. ') bütün Türkler bu mes-

ut neticeyi devamlı se-
Bu fiuretle değeri vınçlerle alkışlamakta-

artan Hatayın ana va uır. 

Belı;ika Kr • .llı Leopold 

Ankara 26 Radyo: 
Fran~ız R~isicunı

huru L t> brun 16 ve
ya 17 'fcınınuzd,1 

Belçika ya gıderck 

[( -~d L · opo!du zi
va ı et edtc~ktir. 

arnşal ~a ma~ 
r\ııkara ~6 R .. lyo: 

İki güud ,1 be ı ·r(;!· 
kırd ~ öı 1d a hul u n :ın 

/::) 

Gcntlkur111 cı y h ş-
kan1 \larts 1 Fev-

• 

\ dolayisile dün An
takvada kurtulus .. . 
tür(nİ \'e tezahürnt 
ya pıJ ınıştır. 
~lerasıı ld · .\nt~ l

va \"kbusu ·ra vru r 
Sökınen. (i 1ziant.ep 
nıchuo;;u A bdurn h
ıın n .\ldr-k, C \·at 
.\çık ılın. Alb,ıy Ştik 

ı rü K '-'tna dı "e Ja ha Ba\' 1'avim· Sökmen .. .. 
hir çok z vat hc1zır l . .. l t b 
l ,1 , l 1 r ) :t ş an aşa 
)Ulunn1uştur .. era- T- k b kl .1 . H lk . ur· nyra arı e sunt: ı evı genç- _ l . . 

. . 1 l sus ennHştır. 
lerı ta n1 hm. cHl ça ı- A 11 I L 

. sı ıiU rtu uş Ja \'-na o bando ıle b~1ş. .. 
ra 1111 2:~ r en1muz<la lan 111ıştır. 
y::ıpd~caktır· HHzır-

Ha lkırı sevinci her lıklara şin1diden baş 
1 an artınaktadır. Şe-
1 
1 

ı~ınnııştır. 

zi Ç:.ı krn cı k ş ·n · f ı ne 1 

al::lylc1rıı1 1 ız adınc:ı 
bir çav ziv Lti ve-.. - Güzel Ant9.!\.yamızdan bir manzara 
rilrniştir. 

tana kavuşmasından 1 
doğau ikinci bir elekle- ------------.----------

rasyon, demokrasi dün- ' Türk Al abesı t a'< < nda 1 • • 
iZ 

• 
Si 

Yasım ne kadar sevın- • 
dirtniş ise, milli \'eme· ası!sı bır haber 
deni hakları çiğneye
rek kendılel'ine zor·la 
hayat sahası aravan 
totaliterlerin mıb vewrıni 
o derece ınüteeı:ısır kıl
tnı~tır. 

n 1· <1 r: ı ~6 [Hu u-si J kındrı g z ·t t. lc de 
Tür k ;ılf ıh ·siııi . ı t:ı çık<dl n<ş iy t ta

uİlı uÜŞÜllÜluügü ha· , n1an1erı c. sıbız .u~ . .. 

Anka ra 20 Rad~ o: 
İnrr i liz kabinesi C>nü-

.~ 

n1fızdeki Ç·H ş ı 111 ba 
o-frn k ü toplantısın

ı da Tiençindeki 111e .. 

sHlli konuşrıcak ve 
ic ' p (derse J3 pon
yn y ·ı Hyn1 şı.kilde 
n1uka bele<le bµlu
nacaktır .. 
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Daval2rımız : 

Devrimcilik 
VE 

Devri~ciliğimiz 
Yazan: Kızıltepe Kültür İşyarı 

Zeki Teoman 

(tJıus. SesiJ 
7 1 

ŞEHiR Ve 
İLCE • 

H A ll .E .'l l E R i 

Sa~ı 1 .. 51 # 

1 Garip Vak' alar 

Garip bir 
düğün 

İngilterede, .. o .. ı· 
vid Ha nson isnıio· 

de bir zat e,·tendi-

g .. ,.j aün en bü\'iik 
b " 

:-ı fra hevi~i nikahı 
'-" ,; 

1~ - Ttirk dili Aıap 

Acem dillcıri tesiri altına 

girmiş: Saray 'e hükümet 
halk dilindt n :ıyrılar:ık 

Türkçe, Arapça, Acemce

1 PaJişıılıların verdiği bu 
hakkı ulu_ adına şimdiki 1 

Cumhur başkanımız Sayın 1 

lsrnet lııörıü kaldırdı . 

Ortaokulum uzun 
Çay ziyafeti 1 kıynıtş, oı tanca k:ır-

nin kanı;masındaq doğan 16 - Giizel Hatayırı: 

O~mnnlıca konuşmuş \'e 1 Türk Hatayın Anayurda 
yaz•nıştı. Dil bir ulusun bağlanmas ı da milliyetçi-
erı kiymetli v:ıriı~ı olduğu li~imizi ıı bize kaznndırdığı 
halde bizde e$kiden e. ;r. kutlu bir randuıandır. 
den başka bir şey rll'ğildi. 
Atatürk TUrk dıl kuru- Daha bundan başka 
rnuyla cfüi bu lrnrışıklık- birç0k devrimimiz v:ı r<iır. 

tan, esirlikten kurtarmaya Işte yapıl m lıu dev-
çalıştı. Yeni P::ıki, Tiirk riınleri korumak bunlara 
t1illcrini inct'lrtd. Bir . j,z. bo~lı kalmak, bttlkın her 
le yeni Türk dilinin ~ı·rıi 1 ihtiy:ıcını kan;ılıyac:ı1{ ~·e
graıneriııi yaratnııya çalı~ ni dPvrimler yaımıauııı 
TJ. Son solutr11nda hile dı'\' rimı~ili~imizdir. 

( dil.. dil elemişti. 

Dün ~kş:'.1111 scıcıt v~fette rnezun kız 
,; 

tam 18 de Şehrin1iz tn lebderi o elleri le 
Ortaokuluı ı un bu 1 ha zırhalılda rı çay. 
seneki ınezun ta le hır, Li nıo rıa t; ılnr 
heleri büyüldt riıni- ı zevk ile içi idi. SL~
zc aıeş\:·l i bir veda ı nıiıııi bir ruh hale-
ziycıfeti verdiler. ti içerisinde devRm 

Tnlebe kızları etn ıiş o lan ziv .. fet· ., 

n1ızın bizzat servis 
y;ı pn1d k ılrz::1 ketin
de bulunduk l a rı bu 
ç .-1 y z iyafet inde he
rnen henıen nıeın

)eketi n bir ço~< bü-

te ~lüdür tarafın -
dan nınks~dı nnla
ta n bir kaç söz~öy-

lendi. j 

l 3 - Criıul.ıuı iyct in ~H· 
marrnnı ohı.n fabrikalar, 

f .. ııklfLJ.~ız dewim yapı ı 
laıııaz. Bizim l>u de,•rim- \'ükleri hrı zır bulu. 

Bugünün hüyük. 
leri z iyafetten ev
vel okul sergisini 
gezdilt>r ve y<1rının , 

"' 
ini yapmamız kt>11di ken- nuyordu. 
diınizi idare ettiğimiz i~·iu -

1 
Bilh ;ıssa Cenup· kombinalar. çiftçilik. eko-

ııom;k ı. :ıy:ıtııı111.ı .. Maderı
l'ilik erıdüstı i bayatınıızı 

kurdu. :;osalar. tren yol
hı rı. tr:ıııwaylar, limanlar, 
deniz , .•. ha va yolları ı.ı:ı:ı . 

tleni ba~ atımızın kan da
uı:ıı l.~ıı. orları.1a i liyPn 
\ ~ısıtalaı da k::ıııımız oldu. 

14 - Yurtt:ı kurul,ın 

dir. 

Deva nı Etkcek 

Yeni Sıgara 
fv1akineleri 

gu,·ea , e dtiıen i'jlP.ri her , lnhis~,riar idare-

büvülderi tar}l fın-
"' 

1 Hudut Konıutan ı ile dan hazırlanan eser-
1 

\Ta 1 i 111 u a \' i n i ıı i n de 
bulundukları bu zi-

leri büvük bir itina 
" 

ile temaşa ettiler. 

Dün I\1ahkfımlara 
Şehadetname verildi 

Türktin gezilere çıkuıa::ını . 
malını , eaıımı korudu. Es- sı Ci ba Ji fo brika la- Bir 111 üddet\ en be- b:1 şta ~l üddei U. nu· 
kidı>n bir ~antlık yen: çe. noa yeni sistenı ri Halkevirnizin te n ı i v~ hakiınlt'r ol-
kinerek giden yurttaş tar- sıgnra n1akineleri nıin ettiği hir lllU- 111~1 k üzre: !\laarıf 

dt şİ ş~hid olınuş. 

o t<ıncanın l,üçüğ ii; 

düğün şnrkısını ~öy

lenıiş; onun ı, üçü 
crü teşr ifa tçılık y;..p"' 
l::ı -

ınış; en küçük knr 
deşi de davt""tli '°\Jf,
tile düğünde hulun
n1uştur. 

Yarınki 
Postal ': r 

Yarın sabah saat 8.30 
da Eidı-pres Tren po::t:ısı 

gPlt-Cf·k: S:ı ''ur, Gercüş. 

.Midyat, İdil, O zre, Di
yarbakır, Xu~ııylıin, J<ı

ııltepe ve Derik fJOstala rı 
gidecek tir. 

~It>ktııp ki~esi s:ıat 8 
den ı 7 yt>, Ifa v:ılı~ ve 
Paket kısım da saat \,; 
dPn 15 şe kııdar açıktı. 

lasınua, e'imh•. yolunda 1 • • t' 'l· k' ıı · l · 'k - fı t · · H Ik · ı 
işinde kamııı. ordu, jan 

1 
get1rn1_ış ır .. n ,\ ı- n 1111 ve )tr nn tar n1u t tı~ı.\ " ·.e~rı l tab ·s i dinlendikten 

darmn , polis ku\•\ etleri)le • nt::ler yerlerıne \"~1- tedris Yns1tas1 sa- v~ "Hcledı~e l~c ısı , I sonr:ı şeJıadetnanle· 
rahatça yaşiyor. I zed ilerek bugünlt·r- yesinde ~lüddei U- vılayet J ndarn1.a ler tevzi o'uııdu. 

15 __ KanuniSule~?rr:ııı- de tecrübelerine ha ş ınunıinin teşvikile ı koı1ıu t:ın ı ve S; ı ır· S ı ğar:ıl;ır, buzlu ııv-
la başlayTp Fatih ~ıer et- la naca ktır. 1 Ş .:: hir Hapishanesin- n1ernleket b5yük- r:;n .l aı· içıl<lıkten ~·e 
le kuvvetlenen son zaman. de l·Lırul·_, n de ~ 1 ler·ı· tle IJt1 luı1u\ o . J 1 · ı 1 

" n r~na- ruu. Jlr 111~11) \llfll tara -
da ıayıflığımııln hakimle- D t 'ebe fı f · • 

~ ı· evamsız aı neden e)1 İz ~lan B ı r tanı n uizilc n fıırıtl ~ı r1 1)1•1• l:~' ç ~. 0··z. şen bir Avr,ıpa egeınPnı- · , ~1 ~ _ 

ğ'i \'a rdı · Kapitüla ... yorıla r. h kk d ınahkunıların 35 ta- ııınhku rn vatandcış sövlendıkten so ra a ın a . d.. ı ... ı IJ . d h .. 
1 nes1ne. un lU.:iusı 

1 
cınn e erın t' :-ıy nıtras1n1e Brındo-

Haber alındıö-ma cröre merası n1 le şeh~H.let- 1 r;.. k hl r oldug"·u ha 1. p uıı ça ltiıQ-ı f1 .. , 1 k ticaret yapmnyıı. yurttaş- I": e ,, 1 ... ,. 

A öztirsliz olflrak bir veda nanıe veriln1i~tir. de her kes c-ıyakta ıu- ku-16."rı' \" .. f1 u-,u··ı<-ları taş1yau.dv1z vı upa v _ '- '" 
h:ı tazl:ı .rıl okula devam H · h 1 b l ı k h \'urdumuzılayaptığtlıir . ~ı pıs ane av u ve. ·~ Ş DÇI< o .ara 1 rini uğurl; y:ı n 

. b. . alıkemele etweven talebenın kavıt- d b - vııı o d suı;tan ıı.111 ln. r. ı . · - sun a u ınunase- e . ıız oan osnnun lll ; dıl.,fıınlcırın ~ılkış 
d 1 d y t ı,uının silinmesi: l\Iaarif 1 

de cezalan .rı maz '· ur - betle dün akşcını ç;ı <.Jığı istiklal ınar- lct rı an:i~ında 
111

e. 
ta bil \,·ruı ·:ıh t>g:emenli reJ...ı:ıletiuce uyğuo görül- ı 

ı·a 1 saat tanı 16 <la ya- şı Jiı.lendi. ~1üddei j r,·ı..: 1 111e ~. oıı , ,f-J 1 ı'Jdı'. ii knrulmu .• tu. ~a \' a şı ' · rnüştür. w ~ - ... 

~aııc\ıkta~ sonra Lozanda ı pılan toplantı da ı Uınuminin veciı hi-

Ktndi denizlerimizdt' 

-
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Sa,•ta rı t\Jlue Sesi) 
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B<§lŞSV~köD ünlük 
Dr. Refik Saydamın 

Nutku 
Tür~ iye Ha~y oUifüzyon Postaları 

PİYASA-

- Düudeu Artan -

4 Gerek br•y:ınnt ,." gn 
t 1.:k dı•rpi · edill·n anl:ış
tna hiı: bir nH•mleket Ult'\' 

hirıe nıUtc\'eccih d(•ğih:Ji~. 
A.rıc ık lüzumu tahakkuk 
itt•ği takdirde Tür kiye 
'e F'raı ~:'lya kar~,lıklı l~ir 
Yıırcııııı 't: uıuzaheret te
ltıiııine mat uf tur. 

1
.5 Nihai anlaşmanın ikma
ınrlen evvel karşılıklı ta
alıhutlPriu me' l ii file geç 
lll•· iııi ic tbf"rtirı cPk şart 
l:ttın d:-ıha saıih l>ir t:tır~t 
tc tayiıııde dahil olmak 
Uı+>re haz1 me~ elele ı in da 
ha df'riu lıir tetkika ihti 
Ya~ gö:-.t• rıliui her ki 
lı ükOınPtçr:ı k:11"'bul edilııv·k 
tt.·dir. Bu tt:'tkik hall'tı de 
":

1n1 etmt·ktedir. 

ti İki hfıkfımr t Balkanlar
da Pınııin·tirı tePSSlİSİİlliİ 
teuıiıı ı·tı

0

11Pk lınıınıunıı dl 
hi tar:d ık ederll'r \'t• hu 
~"Yf·yi eıı s~rı bir • u• Pttt> 
11-itın ı . . .. ı . a. ıçın ıııı.şa n·rP rn 
lıııuedirler. 

-; Mukr.rrerrlir ki yukaı ı 
da zikrı dilmiş ola hükiım 
ler iki hUklııııcıtiıı lıt·r hı ıı 
g.i lıiriniıı sul'ıuıı t~ık' iye 
~Jtıdı•ki ııınuıııi mrnf:ıat 
lkt' h ız ı~ır,cian olarak digt>r 

'
1 k lıınrtlt!rle aıı la:;nııala r 

ak 1.·tull'::sine uıaııi dt•ğildir. 

Aziz arkada~ l:ır: 

- Birinci maddesinde iki 
lrıeıııleket arasındaki O'"Gl'· o ~ 
~ birliği \'e uıutalfta edil 

eıı · · >Jıyasi vazh eti11 ayrıı 
§H,ilue uıuhakeme ifade 1 
etınekle Türkiye ve Fransa 
80

n zamanların hadıs.ıtım 
~Ulhu telılikcve diışüren 
''c• keııdi e~niyetlerıne 
llllituvecci h i ııkiş~flar cı-ö:5· t o 
eren uıauzara~ı ayni ~ulh 
~ . . 

Ch ertık ınefkllresi ve ko-
ruııma 'azifosilıJ ınulıake· ı 
0

'.e el tiklerini gö:)terwt!Kte· 1 
dırler. lkınci madde bevan 
llaınenin istihdaf ettıp;i bu
l!U:sıaıda g··~ıci bir Le~ııki 
ile :ıi ile ıı~~il hakih.i bır 
h ... dl"'fin uzıııı vadl'li l>ır 
biı·le~ııu·de ıuüııdeıuiç ol 1 

d1.ığunu k:ıbul ' 'e tesbiı eı..l 
en ''t!. kuıi uıuahcdeyi ya 
kın bir atide akıd kararını 

1 gö--tereıı bır buküm ifade 
eılh or. Bu nıiina~rbetle 

:ırz~tmı·k i:-teriııı ki Tiirki 
v _ lı.(l'ilıl re arasıııda 

Türkiye radyosu Ankara radyosu 
. .... 
old ıığ"u gı bi 1"ürkiye ilı• 

Fra. nsa arasınd~\ da kati 
\'" nihai :.ll'lcışrııauııı süı at 
le iuki~,ıf eınıekt r, ,.e 
~iKalarııı raııziııı 'e ikmali 
kuv' ei keırilıeye gelrniş 

bulıırımaktamr. 

Uzun Oalia ı 
_;...;...;.;..;.---

Kısa Oalta: -
1648 rn. 183 I\rs. / 120 Kv,·. 

lü,74 m. ır,rn~ Ke .... /:!O J\\'v, 
31.70 m. 94t33 Kes./ :?O K vv. 

Bu günkü proğram 

B Yarımıınerıia 8 üncü 
ıııadd~:-i fPyizlPrindt'n bur
üıı sahildarı truı ayni 'PC 
ihle i .. ıif ıdt• Pltıı•·lı aıni ide 
al biıdiO-i, ,iz Ak de..nız ha 

~ 

'za. ında t< arrıızda cio~a 
bilrcf"k ihııl!iıat için iki 
memlPh.eti bııbirıne tr.ııı 
,e "'a•ıı il lıir~t>l.;ildı• y:ııdı 
ın ıaı.ıhhütlt>riııi ilıtİ\:ı .... 

ııwktı dir. Deıııf'I< olııyo ki 
:ırkad.ı ... ı lr, Akdf•ıtİ'lıle do. f 

'"ıbil ... cı·k tc·hlikı·ler 'c ı 
~ı arla kopma~ ı nıf'Jlııız 
fırtınalar Ttirkİ,\'t' il•• lı ı!!'il 
tfll't>\"I' olılu~n gilıi İıı2'ilr• rP 
nin °ınuıtt·fiki ol:.ı Tıi r ' 

kip· ilt' rr:ııı~;:ı~ 1 ıl.ı hir 
N'Jlhı ık yaıı~·;.111.ı göre 

27 • O • 939 Salı 

1, 30 Pıo~·l'am. ... ,, e 

12,35 Tıırk müziği. 

13,00 Menıle ·et saat ::ıy:ı
rı. Hjans 'e nıf'teoroloji 

trn bl•ıleri 

13,15 ı üzih Optretlt'r Pl 

13,15,14 ~liizik Karışık 
pıo~rauı - PI 

19.00 Proğntm. 

19.05 Müzik Solist -PI 

1~, 15 Tü\k müziği ( ka
rı:;-ı k prn,!!rnın) 

HU5 TiiFk ınliziğ"i Halk Ct klt·nlir. <A lt..ışlıır \t• bı:ı 
' '0 ~e:-h_'ıİ 

]arı 1 
Tiırkülcri ve oyun lı:l\':l 

Bay:ıti ~ıf>ıı~;ı~tl.:ırıım- / 20,00 )leınlcknt s:ıat n,va 

20, 15 konuşma 

20.30 Tflrk müsigi KJa. 
sik proc;ram 

21,10 Komışma 

21,25 NeşPliplaklar R. 
2 ,30 Oı kt1stra proğr:ı-
mınm takdiuıi 

21,45 .MUzik ( Radyo or
kf'st r ası . şef HJisan Ferit. 
Alııar 

f!2,::SO lf üzik Opera ar
ya hırı - PI 

2:1,00 Son ajans haber. 

Hanem 
Budeuı içi 
Cedz 

95 
-ı 

Uf'dz içi _ 
~---
.\i a.hlep 
\\azi -19 
----ı-- -

l\.t::-ıııe ~eker 35 

1 oz ~P.ker ~ ı 
l\.ah"e 118 
~alJtm 42 

~':ı~· __ 350 1 = 
~~ını UZl!_!_ı_ı -1 20 
h: ııwz __ , J~n 
n:ıı - r 50 ıı .......... 

lı ri, ziraat, eı:.ham~ t:ıh"i· Her güu binlerce yav
lftt, kambiyo. nukut borsa. ruyn senin yardımın, 
81, fiyat. senin şefkatinle sinesin 

lılda { 11 Lira 

,1 .. 'k (O b t l) de barındıran Çocuk E-03 '>O ·' uzı · az an p 
~. '~ _ • 0)4 1 sirgeme kurumudur. 
... ;3,,>~> ·."" °' Yılda 1 lira ver Ço-zın 'c E nmıyeuuı.ııın .. _n 1 rı , :ıjaııR \ 'C meteoroloji ha 

mühim ceııalı ı ol.rn Ak- berleri 

drniz h:ı,:zı:sın· :ı .iiç ınil - 1---------------------
lNin tı -.rıkı mcsaı, stılhn 1-----------

1 arıukı prol"lrarn cuk Esirgeme kurumu-

na üye ol. -=-

anw .. ıı hir iriı :ıfümiıı sul- N'ar mara~a 1·ı, 1 • moto" ,r çarp'~tı hu ·bulu :ı. ın:ı ıııaı ııf kıH il U 1\ 1 y 
\etli g:ıyretlerindpıı l>a;:;· ı Çocuk 
ka lıir .. /'Y dPğildir. Bir kaç gece e v-

4 üncii nıarldrde Tur 1 vel i.nrala n ias1 açık 
kiye- Fran.:a asistarısın ııı 
hakiki rnana mı tebarüz 
ettirı•n IJir mefhuuı giJ 
riiyonız. 

-Sonu Yarın-

Kandaş! 

LH·ında BanJ ı r ına 

lin1 1n ına nlensup j 

o ı "' diser tonluk w • 

Koca<lcre ve .\la 

İkdisadcn düşkün niilletler ölüme mabkürndür 

Bunun yaradıcısı da kaçakçılıktır. 

çay ıno törleri bir

birler i!c çarpışnuş
hrdır. Çarpışnıa-

11111 şiddetli olın&sı

ucı ra ~nıen, İnsan- j 

Çocuk Esirgen1c 
1( uru nı u Genel n1er 

kezi tarafından çı . 

kanlnıa kta ola n 
(Çocuk) adlı dergi
nin (136) Sayısı çık-c ,l z ;vıat olmamış

tır. H~r iki motö- nııştır. 
rün tekneleri zede-

1 k Yurt yavru arının lenıniştir. Her i i J J? - ı 
- } • S' l Ö' h l • SO.; Va ~ U • nıotör. arma tor erı - (. l"') ~, ~ 

"d · .. tü rel durunılarının lin1an ı aresıne n.au-ı . : fi 
l h .. d' . ınkısn ına hizn1et 

, r:-tclaat ;,,l a ısh~yı ede~ hu kivn1etli 
an 1 tnnş ar ve ır- .. 
1 • , • t d dergn· ı çocu klH ra 

acafra verceo in akçe lıir ~antim dahi olsa • t"l o 

damlaya damlaya gö: olur seni yutar. 
oırıt>rınt t n avacı ~ 

, i ki b'I ç~cuklu :-tna Vl ha-ol ın; <. ı arını ı - b l d 
a ara tevsiye e e-di r n1 · şlerdir. . 

Yıyece \, giyeceği1ı nesne eri ye,.li malından al. 
Yuı·dunu ~en, yuı ttaşını ~evinçli göl'ür-sün. 

rız. 
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iDAREHANESİ MARDIN'DE 
Eakl H 1 71 81 aal Haaaaf Daire --- -

T eliraf A dremf 

Ma.rdincie ·'Ulus Sesi,, 

n 

""' g nn 
l\laarif Vekaleti- ~f ürk evının şe- van bir ev Cocuk-

- ' # 

nin haf tC1hk olara k refli ananesi kiler
çıkarn1 ~1 ğa de,·am dir. 
ettiö·i <İlk Ö<Tretinı) Kavanoz. kava-

suz bir vuva kadar 
1 t~d.sızdtr. 

o ö 

gazetesinin (8) ncü noz reçelleri. şişe 
Bu güzel anant

mizi yaşatalım. 
uüshası da ~'la tba- şişe şurupları olma
amıza gelrniştir. 

~lual linılerle ta- Yuvanın saadet ve varlığını doğuran, 
lebele.ri rniz için fa y- 1 Aile JüO-ü ınürıü kuvvetl~n<lircn çocuktur 

ı 
ô . 

dalı yazıtı r a wÜ~... Çocuğu sev. s~vi lrnekten rna hru 111 bikes 
lenn1iş olan hu gü- 1 vavrul;:ın d:ı h~ t ı r la Yıldn bir lira ver 

zel gaz teyi oku- 1 Çocuk E"'\irge:ııe Kuru nuıı:ı üye ol . 
rucu la rın1ıza hara-
ret le ta vsi,·e ede 1&» . 
rız. 

c c:::::I 

Ansi lopeOiK 
Sayfamız 

Yakında 

Tiirk Hava Kurumn 
~ : cı - T [ R T i P 

Bli.rlık Pı_,· ~ ·-" os 

Büyük tkı·arniye: 40. 000 Liı·adır ... 

Bundan başka: 13.000, 12.0CU, 10 OOd liralık 

IJ ikramiyelerle (20.0UO Ye lU.000) liralık iki adet mü
kafat vardır ... 

Yeni tertipten hir bilet alarak iştirak etwt:yi ib 
mal etıneyinfa. Siz de piyan•ronuıı uı e::-1ut \"r lıahti
y:.ıd:m ara:ııııu girnıi._ olur:-tııım .... 

Ana 
Çocuk Esirg-enıe 1 türel durunıla rırıın 

Ku rumu G~tıel l\1er-1 inkişaf1na hiz 1ııet 
kezi ta rafindaıı çı- , den bu kiyrnetli 
karıln1aktn olan dergıyi çocuklara 
(Ana) cldlı derginin çocuklu a na Ye ba
(15) Sayısı çıkmıştır h:1b1ra tavsive C'de 

Yurt vavrularınırı .., r ız. 
·•ğlık , So~yal Kül~ 

Yurddaş! 

Kaça tılık yapma! 

Umami Nearivat ve Yazı leleri . . . 
Oirektörii 

M. Siret Ba~ .. ar 
Basıldığoı ver: (ULUS St.Sl) Ilasıme•i ... 

YU. TDA~! 
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ar 1 

ryur r-

ur. 
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Yurdun en uzak köşesindeki Yoksul Yav· 
rularm ~aglığına erişebilmek için Yılda bir 
Lira verip Çocuk hsırgenıe Kurumuna Üye 
olalım. . . c j 


