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Sabib ve Başmuharriri 
SİRET BAYAR 

\lernteket menafiıne aid vaulara 
savfaiarımız a::ıK~r. 

B:ısılm:wan •:ızııar (9'eri . . ... 
vP.riimez. 

On ikinci yıl 

~~lİ:Ç<® M ltlı~©ılk~IF(@}O@ırü 

Dahiliye, Hariciye Sihhiye ve Ad-
liye vekaleti bütçeleri kabul edi1di 

Hariciye Vekili Şükrü ~araçoğlu ve Sıhhiye Vekili Hulusi Alata~ 

~n~<ara .21 A. A. ~ 1 etıniştir. 
Buvuk 1'1ıllet ı\1eclı- D 1 .1. \ı' k · ı· F . " a 11 ıve e ·ı ı ~a-

sı bu !!·ün Dahilive, · ı o·· t. l l t'"tçe ı·n-
• n J 1 \: z 1 n1 ' ) ı n 

H. arıci_ve, Sıhhat ve 
nıüzakeresindc ileri 

ıçti ıııa i 111 ua verıet 
sürülen tenıenniler 

Ve A<llive Yekalet- . 
lerile n;a tbua t enı- ha kkınd;:ı uzun ıza-
ni yet umunı 'ınü- 1 hat vern1iş, Adliye 
dürlt'rİ ve Jandar- ' ve Sıhhat vekilleri 
nıa unıunı kuınan- de bütçeleri hak
da nlığı bütçelerini kında be ya na t ta 
n1üzakere ve'kabul bulunnıuşlard ır. 

Başve~ilimizin 
tsşeHürü 

Ankara ~ı A. A. -

Başvekil doktor Re· 
fi k Saydan"'! on do
k uz ı\1ayıs gençlik 
ve ~por b<t yra n11 

vesilesile vaki ttb-
rikata san1in1i te-

l ·ı· kab·ınes·ı 1 şekkür ve karşılıklı n g 1 iZ • tebrikıt:rinin biidi-

Ankara 24 R.a<l~·~: 1 edilccektiı-. 
Londradan bıldırı- J{abin .:- nin hu gün-
1' j 
ıyor: \ kü toplantısında da 

Kabine dünkü top. , lngiltere - Soviy<"'t . 
lantısıntl~ bir neza 1 pnktı etnıfınd;1 ko
ret tesisi etrafı ~d::ı nuş 113 la r ya pd :lllŞ 

tır. C er.evreden dö n1üz<1 kerelt'rde bu· 
lunınuşt ur. Bu hu
sustn ihz:ı r olunan 

kanun la \'ihası Ava ın 
,/ 

kan1nrasına takdin1 

nrcek ol ~ n lort ~hı-
1 if . k~ ı ' SoYİ V<"' t leri n 
bu gün- c vcı .p ver- 1 

ınesi ınuhten1el<lir. 

. riırnesine Anadolu 

I 

1 Sayı 1229 

25 Mayıs 1939 
Perşembe 

Sayısı 100 Paradır. 

Kuruluş yılı ı Agustos 927 

· Sovyetler Biriiği ile üç 
taraflı pakt 

Fiansız planının İngiliz ka
binesi tarafından tasvib 

edildiği bildiriliyor 
Ankara ~4 A· A. -

İng-iliz gazetelerinin 
ist ı hbaratına gön; 
• < 

lngıli ·l kabinesi So -

• 

ispanyadaki 
ltalyanlar 

viyetler Birliği ile Ankara 2.ı Radvo: 
üç taraflı bir pakt ·ı d 

1 
.. "' 

1 h k 1 l 
. ..,p '. ınYa an ( onen 

V<-l pı nıası a 10(. a n • . w 

Fnınsız planının bu ı ltalyan lojiyoolan 
sabahki toplantı- 1 :H ·~1ayısta veya ı 
sında tasYİp etn1iş- Hazıran<la Napoli-
tir. i ye geleceklerdir. 

Kiliste Dağ Alayına 
Sancak veriidi 

Kilis - Orgeneral 
İzzettin Çalışlar 14 ün· 
eli dağ alayına sancak 
vermek üzere Kilise 
gelmiş ve kaymakam 
muhtelif teşekküller 
müesseseleri Be on bin
lerce halk tarafından 
coşkun tezahüratla kar· 
şılanmıştır. 

ne kivmetli arma<ranı . ~ 

olan yüce ve şerefli 

s a n c a k dağ alayına 

verilmiştir. 

Bu güzel hadise Ki· 
lisimiz senelerden beri 
görmediğ·i bir bayram 
günü yaşamasına ve
sile olmuştur. 

izzettin Çalışlar saat Sayın Orgeneralimiz 
17 de bilumum meınu- şerefine belediye tara· 
rin ve mektebliler ve t'ından halkevi salonun
halkın huzuriyle yapı- da verilen elli kişilik 
lan merasimde kahra- 1 ziyafette bulunmuşJar
man alayımıza::milletin 1 dır. 

K a hraın an su" arilerimiz 



~ayfa 2 (Ulus Sesi) 

Ahmet Ağaoğlu SAG LI K 

Yazan: Yasin Kutluğ Otomobil Konforu 
Şarkın K:ır:ı lı:1ğ" ~ay

l:ısında doğ:uı Türk • \ !i
mi Ahııwt a!!a oğlu iO 
~erıelik üwrüııde viı•dam

nı lıi<; bir fenalık azabi
Je sızlatmaktan lHiııyasını 
terk ettii'rini ~livlcrkı•ıı 

~ . 
t;ocuklarına son sü1JL•ri şu 

olmuşh(: ( 1::-te lıüylc tırp 
beraber daime brrabf'r 
olun, boynunuz < ğ·ilırırı

sin. insanın boyııu ya., 1 
;.[rtıç gibidir. Bir defa lıii
kiiliinct> Lir daha doğrul- '. 
maz. Yalnız ııı:ıcldi ze' k
Jer İ<;İn boyun eğc•rPk ya-
• ,:iyiip ölmek sefil bir ha. 
kikattır. F:ıkat hak~ızlığ'a 

boyun rğınedl'ıı ka ''uk 
~allama<lan Y:ı~:l\ iıı iil-. , .. " 
ıııek in::-ana rmHl<li zeYk-

yılııı:ız nıiicadf'lP~ini is
tikl:11 S:t\'a~ıııda <,·ok ya
kından bildiğim it;iıı bu 
g-iLi duyu:: \'e gürü~leriııe 
t:lpar<•asına hörmPt cae. 
riııı. 

Bu hiı::sin \'Cr<liğ·i bir 
t•iiretlt'dirki pfra<lı <lilcsi
nin kara g-iirılerinc şu na
\İl yazılarım la \'C: biitün 
kalbimle i,._tirfı.k ediyorum. 

Bilvesile ( Atn.tiirk ) 
iııkı1:1bıııda nice :ı~a o~ul
larının yt>tişrrıiş ~>ldııj:i:ıınu 

{ İııiiııii ) Ş<' l' liğ"in• le İSP 'riirk 
gı·ıı~·lig-iııin ilı·ri derecede 
ol~:ıın 1 :.ışını~ bıı 1 und uğ'ıın u 
tekrarl:ııııakla kırnı: du
y:1 rız.' 

ve 
Sivrisineği 

Tatil günlcrirniıde nıü. 
l:"ıhnza::-ını hile ~·:ıpınıya 

ıwk a'l. fır::-at bulduğunuz 
m:ını:ıraları seyr<'debiloıp. 

niı için galonlar dolusu 
tn·nzi rı sarfeJerek uzun 
ırezintilf'r vaııarsınız. Va. ,.., . 
zifPlPri İ<'abı bu uzun nıe
~arı•leri lın giirı katitıııe. 

ye mecbur olanlar da ::ıiz
d,·ıı daha ciudi düşürıce

ık l>ulunaıııaılar . 

llPr halde lJir Divıi~i

nc"'rin her tiirlü otorııol>il 
~ 

zeı.· kinizc hatime ven·bi-

lecek bir kuvvette oltln
O-unu ~imcliye kadar dü-
~ . . 
:;;iiıınwıııi~sizd ir. Talıiatile 
onlar ::o;iirü halinde üzeri
mize s:llclırac·ak değ-ildir, 
fakat taşıdıkları nıikralJ
larla. otonıol>il lfı.stik fiat
larının yiik::·a•lmeı:üue ve 
her insaııın mubayaa ka
biliyetini :ızaltuıağa St!be
biyet verirler. 

Jer temin edPnı<·zs~ hile ı-----------_._ _________ _ 

Bu hiç olur mu'? E"et, 
<;iinkii, lastik fHlanlıkhm 

si vri~i111 k yetiştirrııei!;e el
vcri~li ideal rutubetli \'e 
~ıeuk ıııeıııkketler<lc yei iş
mektedir. Malarya uıikro
lıunn vavaıı :ınoft>la8 f'İV
risim' k.leı:iJir. 1 şh~rirıi n tı · 
kırında gitmesi i<;in la~tik 
fı<lanlıkları dirr.ktörleriııio 
malarya ile daima m\ica· 
dc>led<ı hulunuıagı icah ct
uwktctlir. Hüyük otomo

bil f:ılırikaları rnstik ih
ti;·açl:ırınm tcmiııindcn 
emin <ılalıilmclcri iı;in va~i 
fıdanlıkl:ır yefr~tirdiler. 
l\lt>selft, For<l'un Brazilya
da, Fırestonc'uıı garb Af
rikasında (Liberia)da vasi 
malıkane!eri vardır. 

ihti~anılu.lır. 

HahmPtli : .~ :ı o~lıı. lıı·r 

yerde l>ilha. sa üııiversite 

j., ürsülerirıde Tiirk gı•n<;· 

liğiııe aşıladığı hu yiik
sek karakteri son m·f e
sinde bile tekrarl:ıyor. 

Bahtiyar nlü: Tiirkiin 
kfıhesi olan ı\nk:ırada kız 
Ji~esi miidiirliiğ'tinii y:qı:m 

1.\)zer, tik kadın a \'\Jkat 
Siirr.yya, Elektirik miihrn
tli. i Abdurrahm:ııı. iç ti
caret müdür mua\'ini Sa
nwt. St>nin <il. rvhıılın<lır. 

Hı·~inci <·vlfıt Uülıt"kiıı dt• • 
oıılara t•nı:ıııt>ttir. Ilııku-

kun ii<;ün<:li '"'ınıfınc.la okt:
makta<.lır. 

TiirkiyP Cunıhuriy<1ti
nin yeti::rinliği lıu gen<;
lerin SaVıtiı her vıJ U;ll
)erce ar.tnıakta<lır: 

Mes' ut ülii~ Son güıı

lerinde f;Ocukla rını lıep bir 
arada görmekle bahtiyar 
öleceğini kestiriyor. fa
kat belki ülıııezsl·'? lıalıa
ları fena lı:ısta diye izinli 
gelecek çocuklarıııııı a+uir
Jcrine kar~ı ıııalı cııp dilı;ı-

f ıneleriııdcn erıdi .. ;edı,dir. 
(lki giiıı sonra ~föı ect'k 

bir diınağırı ::-uuru l.rn 
eıırli:;:t •ııiıı <'t>,·:ılımı bizzat 
veriyor. ~ ~!ahı•up ulııı:ı

ya(•aklar .. 

Kuaur:;uz insan olnı:ız 
<lcr1er nm:ı. f:ızilt·ti H•\·er 
ağa op;lıınuıı s1.1rbı :-1 ku 
leaıile i~ iliµ-i ıniidctfaa 

ederek kötüliiğt; knr~ı da .. 

Rumanya~a yeni en~üstri şu~sleri 
Bük reş - ·yeni Ru- j la nıışdır. t\1üza kere

ı ~ıct n y~1 - Alnwny<1 nin başlıca tokun
ikti~ .· d ani · şın~dan <luğu sah~ şu,,l41r-

çerçevesi dahilinde Jır. Ru111anya zira

A 1 rııa n en<lüst rİ ler~ atın i l erleıne~i için 
faaliyete girişerek kinıyevi kübre fab
bu n1üahedenin İn- rikHsı, bunun ya· 
kişa ftna ça 1 ışn1a k. nı n<ln çık:t n nıa hsu 
tadır· ı. G. Boya la tın sureti istifade
end ü~tri tarafından si. Altın, \'isıı1üt, 
gön<leri len hey 'et ve A nti ınon nı<H.Jen- • 
Run1any:1da <leı·hal lerin istihsalı. 
nıüzakerelere baş-

Çek kronu kaliyormu? 
Viyana gazeteleri proğ'dan gelım haberlere istina

den Prop;\1a ziraat cemiyetlerin bir toplantı~mda mil
li lı:ıııka tlirektürii Dr. Dvorak'ın lıiı hcyarıatını ııeşr 

edi~·url:u. Bu beyanatında <l!rektör. çek kronun il'tik· 
balde de enterna~yonel kiyııwtiııi idame etdireceğ'irıi 
Uerlinln ikti~ad anla~ması vukua geldiğ'iııi lıildirnıiı;:-
11ir. Pr:ığ'na:;ional bankası furıbionııııu Bolıl'rıwa Ye 
~lııran·a ~truktnnınu nazarı dikhata alıııak ~:ı rfil(' 
k 11 llan:.ı ı• :ı k tır. 

Edıııfo : iye<'•~ğ'irı bir loknıa kuru ek nırgi kaç:ık
cılıkla gı·lrc:Pk mılyoıılara tercih et. namuskarana ge
lı..•n lrnwrıç tükeııınez. Yurda ,.p u)tı::,a hiyanetle art 

'tırıl:ın ınilyorılar çalıuc:ık kar gibi Pıir. 

r 

~Iahır~·aya. k:ır:;-ı yapı

lan ıuücndelcnin yerinde 
\'U favtlalı olduirupu ,.e . .. 
kinin mubayaası iı;in !'ar-
fedileu mculaü-m en id !"> • 

lıi~~ai i~tirak ol<l uğuııu 
bu hakikatlanlan öğrcni

yonız. 

Milletler .Arası }ılalar

ya Komisyonu - günde 
altı lrnğ"day kinin almakla 
kcn<linıizi koruyabilece~i
mizi bilılirruektedir. Kini
nin kiymeti o kadar ucu1-
dıırki onu tropical l<htik 
fıdaııların <la <;alı~an me
mur \'e aııır.lı•\'C darrıtıuak-.. ~ 

la kendimizi füıeıııli Lir 
zİ\«rntlan kurt3ru11s olu . . 
yoruz . 

.Müzmin malarya ted!l
vı:-ı H;ın lıeş ile yedi, gün 
zarfında günde 15-18 
buğtlay kinin almamız 
te\·~iye edilmektedir. Tc
d:ı ''i lll'n sonra bir~r>y 'e
ril met. yalııız niiksler<le 

hatl devresindeki tedayi 
yapılır . 

ı ı 
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Şehirden-Köye 

:Merhaba küylü dayı

lar. nasıbınır.; ne var ne 

yok .. Köyünden gelenler

le her zaman görüşüyor 

konıı~nyoruz. ~foktupları· 

mı okuduğunuza çok te
şekkiir ederim. Size bu 
günlük nıiijılem şudur: 

Ünümüzdeki Pazartesi 
yüce partimizin " Cumhu
riyet Halk Partisinin ,, 
beşinci büyük kurultayı 

toplanacaktır. Kurultaya 
altı yüzden ziyade aza 
i~tirftk edect•ktir. 

r urdun ihtiyaçlarını 

ve işlerini tetkik edecek 
olan kurultay bilhassa 
kiiylül erimiziıı daha çok 
ilerlemc~i ve sizlerin daha 
güze) bir aayat geçirme
niz i<;in esaslı kararlar 
verecektir. 

• izlere uzun taksitle 
toprak verilmesi, çift hay. 
vanlarınıztlan vergi alın
mama~ı ve daha bir 1;ok 
işleriniz üzerinde mühim 
kararlar ' 'erilccektir. Ku
rultay köy i~lerini konuş
maya başladığı \•akıt size 
yazarım. 

Bu günlük ho~ça ka
lın küylU dayılar. 

Karadayı 

Yarınki 
Posta l a r 

2()/ 5/939 Cuma 

v~1nn s,ıbcıh, sa
at n da ekispres tren 
postası gelecek; 10 
<la Sa\•Ur, ~li<lynt, 

Gercüş, İdi 1, Cizre; 
11 de Nusaybin, Di
ya rba k ı r, Ankara, 

İstanbul ve Anado. 

lu postalcı rı gide
cektir. 



1 

lyl-

ne 
ler
·or 

Hl

te
bu 

CEIİ 

hu-

" 
a 

2a 

le 

Y· 

ş

e 

Sayfa 3 

~çe Röportajları: 
DerlkDte 

imar faaliyeti, Bele~iye ve Hal~evi 
çalışmaları 

l>erik (Hususi) - Ciim
buriyete kadar çok ha
kınısız k:tlınış olan ilçe
lc~i~ııizclen hiri de Deriktir. 
.Mıl:.ıttan çok önce Komuk 
TürklPr·ını·n , ..... M · .1 . '- ı ıranı enn 
en bi" ··k l" ıyu • ır ~ehri lınlu · 

n_an ve ı:enesiııde ki zey-
tınliklerl"' ··h · " şu rcıt aları bu 
tarihi Türk şe lıri Sult:ı.n-
lık iua · · re. ırıııı hlkım . ızlı-

ğı Yilzürıden gi t gide v:ır-

Derik Kaymakamı 
Ali Denktat 

lığını kavbetıııi~ bir köy 
derecesi~e enmlşti. 

Cumhurivetln varatı
cılık ve yapıcılık kudreti 
bu güzel kasab~ınızda <la 
kendini ~österuıiş bulun
maktadır. Avni zamanda 
Belediye Rci~i olan kaza
nın çalışkan ,.e imarcı 

Kar.makamı .Ali Denkta~. 
başarmak istediği imar 
işleri l>a~ında bir mühen
dis titizliğile re~ıni vazi
fesi dışında bile ge<"eyi 
gündüze katarak çalı ş

lnakta<lır. 

Derikte yakında ta· 
ınarnlan:ıc:;ık olan Halkevi 
binası , asri halalardan l>n ., -
ka ~ı> hrin vakmında çok . ~ 

güzel bir fidanl ık \'U CU· 

da getirilmiş ve asri bir 
Şekle ifrağ edilen bir çeş
hıeden boru ile Halkevi 
binaısına 'e nıazbahaya 
au akıtılmıştır. 

Kaısab:.ı ynl-..ın ııı da 'ü
Cuda getiri!en fiı..laulık ile 
ekserisi Zeytin ağa<;larıa

dan ibaret olan meyve 

ağ"aç laril e sfü;lü olan bah
çede ayni zanrnnda gül, 
\ i.;ck \'t> • t'hze yetişt iril
ıııc k trıcir. 

Şehir yollarının güzel
lrşmesine "e yapı1m:ısına
da \alışılmaktadır. Y npıl
ıııakta olan ka8aba vol. 
farı arasında hiiktiu~ete 
kadar geniş lıir c~ddenin 
'ücu<la getirilmesi dü~ü
nülmektedir. lptid.ıi ve 
gayri ı-ııhhi bir tarzda va
pılaıış olan Zeytin y~ğ"ı 
L~tihsal yerleri de sıhhi 
lıir ~ekle konulmuştur. 

Üz olarak rlenebilirki; 
Derikte imar faaliyeti ve 
Belediye işleri şayanı tak
dir bir surette günden 
gUne ilerltmPktedir. 

Ralkevi Çalışma· 
ları 

Derik Halkevi çalış

maları da taktire layik

tir. Halkevi Reisi baş ö4"
retmen ~efik Uraldır. 

Abıbtelif şubeleriude kayt
lı 160 kadar aıası bu

lunan Halkevi binası he

nüz tamamlanmamış ol
masına rağmen Dil, Ta
rih, Edebiyat, Spor, Gös
terit, içtimai yardım, Halk 

dershaneleri kursları köv-' . 
cülük kolları faalivete l.ıafi · . . 
lamı ~ tır. 

.Memleketin genf;leri , 
ıntiıeleri ve muhtelif ~ı

nıflara mensup halk ta
bakaları K"azete okumak 
ve Radyo m~~riyatını din
lemek iizre Halkednc top
lanmaktadırlar. 

lfalke ' indt~ milU v·ün-
~ 

terde "e münasip "akıt-
larda tem .. ilin "eı ilmek 
:-uretile halkın trmaşa ih· 
thTacı tatmiıı edilııı ei;ıf'

Jir. Bina tamamlarıır , c:ı 
Halke" i c;alı,. nıalarına da 
h}l c;ok hız verileceği ~ü p

lıesiıdir. 

1. N. Göker 

(tnua Seıi) 

r·RA-·o·v·o-···i 
• ................................................ 

Türtiye Ra~yo~ifüzyon Postaları 
Türkiye radyosu Ankara radyosu 

Uzua Dalta ~ 

Kıaa Dalj•: 

1648 m. ı s :1 Kes./ 1:?0 Kvv. 

19,7.ı m. 151H5 Kes./ :W K,., .. 
31.70 ııı. !)4ti.) K<·s. / ::?O Kn·. 

Bu günkü proğram 
1 ::?,30 Pro~ram 

1 :?,:if> Türk miizigi -Pi 

rn,oo )kmlt>ket Saat a
yarı, :ıjans meteoroloji ha
berleri 

13,15,14 ~lezik K:ırı ~ık 

proğram-Pl 

18,30 l 1roğram 

18,35 Müzik Halk şar
kıları - Pi 

19,00 Konu~ma Ziraat 
f;<la tı 

19: 15 Türk müzigi Fasıl 

heyeti 
20,00 Memleket saat a 

yarı aj:ms ve meteoroloji 

:?0.1.-> Tiirk ıııiizigi 

21.15 E 'hnın, tall\·ilflt, 
k:mılıiyo - nukut hor:;ası 

fiya t 

21,~ö Ne:;ıe li plaklar- H. 

2:2,00 Müzik Küçük Ur 
kestra-Şef: Necip Aşkın 

22,30 Mlizik Opera ar
yaları J 11 

:?3:00 ~tiizik Cazlıand PI 
~3.16.:?4 ~on :ıjan~. ha

berlt·ri ,.e nırınki Prol"r-• e 

ram. 

Hava 
Sabah 

Şehrimizde hu giin gabalı 
hararet derecesi :?5. Hii
tuLet 10, Bulut irtifaı 

1000 ile aooo metre ara
sındadır. 

Yurtda, ! 

Ö4Ie 

~ebrinıizde Bun·Un Üö--
" l"l 

le zarnanı yapılan resat-
lara nazaran hararet 80 
rütulhlt 20 Bulut irtifaı 

:1000- 7000 ılır. 

Milli duğun ve umanın v:ır~a kaçak Pş~·a kullanma. 
Onu kull:ın.ınlar 18 milyon Türkirn uıcııfuru<lur. 

~9~İr~en 

Resimler: 
Hükumet 

Caddesinden 

bir göıünüş 

Sayı 1229 

günlük 
rPİYASA-

Bu~d:n· 2 75 - -· -- --ıı--• 
Arpa 2 50 
~tn (Bir çuval) 620 
Darı 2 1_7_5_ 

.·c>ııut 6 

.M ercimek _I 3 ı
Pirinç 22 -
-~ade Ya(Jo - 90 -

- -- "" ---
Tere va(Y"ı 70 -

-- - ___t __ r- ----
Zenin va:ı-ı 70 

· - -· _ l"' 

Yün 85 -- --
40 - --- -- --

Badem 18 
Ifadeın ic,·i 93 
ce ,· iı. ____ 18 -
Cedii~·i __,. 50 -
Mahlep - - 30 -
~1atl 19 -
Ke~me ~eker _3_5_ --

] 'oz ~eker _3_1_ --
---ı 

Kahve 118 -
~abun 4j 
\'ay --350- -- - __ , __ - -
Kuru üz~! 20 

Pekmez_ 1 _!!> il 
Bal 1 :JO _ .... _. 
Çocuk 
Çocuk Esirgenıe 

l{urunıu Genel n1er
kezi tarafından çı
karıln1a kta olan 
(Çocuk) adlı dergi
nin (136) Sayısı çık
ınıştır. 

Yurt yavrularının 
sağlık, sosyal l(ül
türel durun1larının 
inkişafına hizn1et 
eden bu kiytnetli 
dergiyi çocuklara 
çocuklu ana veba
ba hıra tevsiye ede
rız. 



:ı 
:1 

t D A REHANE SI 
E.alıd.lalkevl Blnaal Ha1111Sf Daire 

T elj'raf".Adre•i 

Mardinrte "Ulus Sesi .. 

• 
Si 

Umumi Ne,riyat •e Yazı lflerf 
Direktörü 

M. Siret Bayar 
Baaıldıit yer: (ULUS SESi) RaaımeYI 

mu na 
ardım Et 

r ımenbü-
. 

·· iryurd bor-

:1 · cudur. 
:. u • t d. . !J';/ :1 Radyo almadan magazamızı z ıyare e ınız, ~ 

1 nıutiaka memnun kaiacaksınız I~ 
t1:" i«:t". » İlyas Şuha mahdumu 41 

~-~~~P.6'~-~Jt~-~~~~-:1(( 
Mardin Tapu , 
dairesinden 

~ Türk evinin şe
l~efli a nanesi kiler
dir . 

Kavanoz, kava-
noz reçelleri. şişe 

van bir ev, Çocuk-., 

suz bir yuva kadar 
tadsızdı r . 

Bu o-üzel anane 
ô 

mizi yaşntalım. 
İbrnhinı kızı zenı

mi veresd e ri tara
fında n i nti 101 len tes

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

1 
şişe şurupları oln1a-

Yu va nın saadet ve varlığını doğur·an, 
Aile düğü ınünü kuvvetlendiren çocuktur c i ! i isten i 1 c n şe h i d i -

ye ın a h a Jl esindc ki 1 
n isif ha r1en in ka y
dinde ya zılı olan hu
dut ile iln ı u haber
deki hudut nı as ı n 

da nıuhalefot gö rü l
dügünden ô t iirü 
ke~fine g idilecegin
de n gazetenin çık
tı th <Yünü n ferda-

(:' ~ 

sı ndan itihnren l tJ 1 

uncu gün ü saat ye
di de ınaha ili nde bu-
Jun~cak ın rnı ura 

111 ü r :ı c ~ ı :ı t e y ! c ıı H' · 

leri iUtn olu nur. - --

Büyük Piyangosu 
:2 nc i Keşide : 11 Hazin1n / U39 dedir 

Büvük İkram ive: . . 40.000 Liradır . .. 
Bııııdan lıa~k n: 1.j.(JOO, 12.ono, to.ooo lira l ık 

ikraıni\'clt>rlf' r2o.ooo \'t· ıo.ooo ı liralık iki adet mii-
..ı • 

k:ıf:ıt \'~ll'(lı:- ... 

Yeııi tl•rtipten bir bill't alarak iştirflk etmeyi ih 
mal ~tmryiııi~ .• iz de pir:ıng-onu ı ı nı nsut ve bahti
yarları arasına girnıi . olur:-:unu7 .. .. 

Yuı-ddas! 
.!9 ' 

Kaçakcılık yapma! 

Çocuğu sev. Sevilmekten mahrum bikes 
1 va vrula rı da h a tıda YılJa bir lira ver 

Çocuk Esirgcnıe Kurun1un<ı üye ol. 

Ana 
Çocuk Esirgeıne 

Kurunu G ·nd ~1er-

kezi ta rafından çı
ka nlıııu k ta o 1 a n 

(Arın) n dlı dt> rginin 
(1 5) S ı yı~ı çık ı 11ıcş ttr 

Yu r t va vrula rının 
Sn <dık,- Sosval Kül-

b ~ 

. 
tü rel durunılarının 
inkisafina hiz 11et . 
eden bu ki yn1etli 
dergıyi çocuklara 

çocuklu ana veba
hn la ra t a vsi ve ede ,, . 
rlZ. 


