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:sahibi ve .Başmuharrir 
SİlttT BAY AR 

\telllıexet men:ıfiine ald yazııarıı 
<ıa.v!aıarımız a~ıimr. 

Basılmnyan yn.zııar !!eri 

't"P.riimeı. 

On ikiııei yıl 

Sayı 1198 

12 Nisan 1939 
Çarşamba 

Sayısı 100 Paradır. 

Kuruluş ~ılı ı A~ustos 927 

lngiliz ve Fransız harp gemilerinin, Yunan 
a 1 ı çı ~ rın a gözü mesi ekleniyor 

lürk ordL~sunun hamase· 

Ita~ya~ yeniden bazı ihtiyat sınıfları 
silah alına aldı Milli iri igu ~ayanmak 

tine güvenme!', istinad ve --:---·-:··~·--····..,··-·-ı 
itimadın garan ili bir Heyetımız Tahrana 

Ank:1n\ 11 A. A. -
Pot i pa tizi yen ga

zetes; , Fransa ve 

lngiliz Akdeniz fi. 
lola rıt11n takvi ve 

tezahürüdür hareket etti 
Yazan: Yasin Kutluğ 

Dünvada fikir ve men
taatl~rın çarpışdıP:ı ate
şin bir devrede türkiyc 
cümhuriyctinin hükü
ınet mcsüliyy~tini üze
l'inc alan l r. Herik say
dam. (ATATllRK) ün 
ınilli nıucadl•)e muver 
Yaki~·yetleriodcki sırnna 
er·miş. kazanılan zafer
lerin ana kayırngındnn 

kalbi, bu inan ve güven
le ça"pmaktachr. 
Cihan sülhüne sE-vgi 

ta~iyan türk. istikl!.li 
ui'rrnnda hiç bir şaka 
ve fiyakaya tahammül 
etmez. 

fstioad ve itlmade la
y1k lir millet olduğu

muzu giistermeye her 
an hazırız . 

. yeti~miş mitli lıic· sima 
ta;;ıı· olduğu içiıı lİ~O- ı---------
:NÜ) ~efügindc • Başye
kB.lete geçirilınişdir. 

Cıımhuriyct halk pur

tiisnin programına sa
dık ve onun ilerlemesi
ne hadim kabine aı·ka
daşlarile gösterilen y~k 
, ek itimada clbettı.! la-
yıkdır. 

Çünkü: Başvekil ?~~i
li siyasette milli bt!'lıg~ 
dayanırken, haricı sı
yasette türk ordu unun 
hamasetine güveniyer . 

Dünya bir kerre daha 
anlasıolfi: Eşsiz jnkıl!
bunızm sönmez ateşle· 
rile yanan her türkün 

omanya Kralı 
Ank~ra 11 A. A. -

Ronı ll\':1 kr:dı Ka
ro! Dohrucav.ı o-it-

.~ 

ınıştır. 

Maita -- Sicilya 
arası 

Ankara 11 Nisan -
~1alta ile Sicilya 
arasında hava nak
liva tı durdurulnıus-" . 
tur. 

Heyete, İnhisarlar VekUi 
~~li Rana Tarhan riyaset 

etmektedir 
diin ak~am Ankaradan 
h:trPkflt <•taiiştir. 

IJ eyPtimiz. flnlc>p, ~iu
ırnl. l\erkıik üz~rinden 

Tahl'ana giuıw:.; tedir. 
ı Heyetimize un su- J 

bay _46. erattan müte
Ş(~kkıl bır asKeı·i kıta da 1 

refaknt etmektedir. 
Aynca 7 tayyare ile "). ı 

-ı tıc,~ucuc an mürnkkeh 
lHr lıava filomuz da he
;yctiıııizle aynı zamaııda 
'l'ahranda bulunacaktır. 

Ce~oltan~ ve Maltada 1 

Ankar:\ 11 ;\, A. -
1 • 

lngilterc, Mr:lta V-.! 

0 1
") -

1
, 

1 
,. Cebeltarığın enıni-

•>uy dtna ar ıan . . . . . 
yetı ıç : n tbtıyat te<l-

. Ankara 11 (A. A.) - 1 birleri alnııştır. 
Iran \ . eliahdinin evlen-

"' 
edildiği ve hareket 

h~1 li ne getirildiği 

ve ·Yun:!n adalan 

a Çlkl'1 rında lnğiliz 

harp genıilerinin 
gözüknıesinin bek-

' Ieııildiğini y.ızmak· 
ı 

t .H.l l r. 

Ankara 11 / 12 :Xisan -
Uoyt<'r :ıjansı Romdan 
Liltliriyor: 

lıalya lıiikfı.mc>ti, r.ksc
risi rn 1 ~ sınıfına nıcnsub 
olmak iizre lı:ızı ::;ınıfl:ul 

silüh altına almıştır. 

Siltılı altına ;ılınanların 

aılNli hakkında reF-ıni 

ıııahf ·llPrdP. lıir ~ey söy
lt>ııın01ııi ;l'P de hunun iki 
~ İİ7. bin ki..i t!lhmin cdil
tlii!iııi Ye halen 1ta1yada 
DGO hin ki~iııin sil:ıh al-• 
tında bu1unclub'u bildiril-
uıcktl'Clir. 

me merasiminde hazır 

bulunmak üzre Oüm
rük ve İnhisarlar Vekili 
Ali Rana Tarlıanın re
isliğindeki · hey'ctimiz 

Anknrn 11 Nisan: l l"orfuya ıa.r~~ tcd~ir~cr 
Lorı<lra<.la Arnavutluk. i~ · alınma~ı derpı~ e<lılrnı~

ğ"ali üzerine Akdeniz \'a tir: ~iahfı'ller, ltalyaııın 

23 Nisan: 
2:\ Nisan Halk ~alta

natınm kurulduğu gündUr. 
Bunun için çocuk l.myrn-

llollanda, sahil hudut muhafızla
rını silah altına aldı 

ziyetinin göriişülıncsi' i~·in 

fe~·kalfulc Lir kal>ine top 
lantn olınu:-;tur. , 

A rıı:n·utlui~ harekatını 
' lııgiliz-İhlyan anla~ma-

~ma kat.'iyyen muğ'ayir 

görüyorlar. Yine diplo-

nıı ve l.ıunu takib eden Hollanda 
<;OCtık hafla!':ı.ndhn .ı.:ocuk A \' r u p a 
~a.ltanatı tcsıd edıl ınek- l l . . · l 
tedir. t c o a) ı~ı e 

unıuın)' 

vaziyeti 
sahil ve 

hudut ınuhafızla rını 
silnh altına çağır

uıışt1r. 

Toplantıdn. 1 uğ"oslav- matik mahafil. vaziyetin 
vava ve Yunani::ıtaııa k:.ır- lu~iltcrc -- ltalya anl.flş
şı bir hareket halind~ , masının fc.shiui intaç ede
bilhassa Yunanistane ve 1 ceği kaaaatiaaedirler. · . .. , ... ':" 



(tJJus Selit 

ilçe Röportajları: 

İlimizin şirin ilçesi 

Savur' da 
Mil1i temel taşlarımız mesabesinde bulunan köy kai
kınması davamızda müshet neticeye ulaşabilmek 

için dikkatle çalışıliyor 
Sa vur l'!./.tr / 9'J9 

nıuharririı11izden : 

Savurda hir ılc Tayyar" 
cemiyeti binas ı va~dır. Bu
rası iki Ş <'refli i~e v a ::- ı ta 
olmak i~in t;.ı lı~i:.' edil
miştir ki, bunlardan uiri 
bu bayirli ce:niyetirı yük
sek yanlımlarım tcu ıin 
etmPj{e aid olan idP:tllı> 

rinin tahakkukuna, dige
ri de kasabaya crt!len ı:-ev -• 15 

~ilderi misafirlere otel 
''at.ifesini gürdürm,ğ'e, bu 
ıuretle memleketin ıııi:;a 

firpeHerliğ"ioi teuı~ileıı 

teb:ırUz ettirmeğe tahsis 
edihııi~tir. 

$avurda millt temel ta~· 
larımıı mesal>esinde bu
lunan köy ' kalkınması 
davaınııda müsbet ııHi: 
ceye ulaşabilmek içi!~ dik
katle çalışıliyor. 

Diğer satırlarımda ce· 

man 88 küyü uuluuduğu

nu yazdı~ıın Savurun bu 
köylerinin 56 sında kü'y 
kanunu tatbik olunmak
~dır. Köy gelirlerinin uıü
hi• olaııları iki kıwıa 

ayrılır. Bunla.rdan :-alın:ı, 

diğerine de imece gelirle
ri denir. Köy kanununun 
salma waddesi vekaletin 
tatbik şeklini bildiren ta
mimlerile şu suretle tes
pit edilmi~tir : 

Salına ttsbiti; köylü· 
nün devlate verdiği ara-, 
ıi yol kazanç ve hav-' . ' -van vergilerinin nıecaıu-
unun azami yarısına ka
uar olamndan alınması 
icap eder. F~akat Savur 
kazası H~tisacli vaziyetini 
nazarı dikkate alarak sal-
IU:l U,inde Lu uürt ned 
ver~i tutarının 1/3 ni eaas 
olarak kabul etmiştir . 
56 köyün devlete verdi
ği v~rginin dördünün bir-

Tayyare Cemiyeti Reisi 
Emin Kavak 

20026 liradır. 

lmcce hasilfüı i:::.c küy
lUutin mU~terekcu küy 

şahsiyeti adına yaptığt 

hizmetlerin nctice~in<leu 

doğan hasil:ittırki: köylü 
bunu bedeni Yeya vaısı

tasmı kullanarnk temin 
eder. Bu 56 köyün inıe

ce mükellef atletli 38~8 

kişidir. Her imece mü
kellef adedi için tesbit 
edilen çalışma gün adrdi 
(10) dır. ](:.za imece mü
kellef adedi yevmiye iti
barile (38680) dır. Beher 

. imece mükellefiyeti gil
nüne karşı 25 kuruş ola
rak tesbit edilmiştir. Bu 
hesaba göre (38680) ki
şi ain imecey~ i~tirak su
retile verdikleri paranın 
tutarı 9668 liradır. 

Diğer iki kısım dere· 
cesinde mühim olmayan 
üçüncü kısım gelir de şu
dur: ( Resim ve harçlar ) 
bunların da mecmuu 786 
lir:ı 43 kuruştur. 

4 nci olarak ta köy ka
nununa ve t4mirlerine mu
halif lıarekette bulunan
lardan alman para ceza
larıdır ki; · bu da ceman 
6GO lira RO kuruştur. Bu • 

den mP.cnıuu 60081 lita- 56 köyün birleşik büt-

dır. Buna nazaran bu ı \esin~ göre : gelir yekfrnu 
köyltriıı salma tutarı 32304 lir:tdır. Bu u•uwt 

uelirlere nazaran köv hi ı-
~ . 
metlerine tahsis edilen 
nwsraflar imece ele dahil 
olduğu !lalde köy memur 
!arının aylık ve yıllıkları 

jçin 8130 liradır. Köy 
kanununun tatbik olduğu 
hu 56 köyde 6 köy ka
tibi c;alışmaktadır. Bun
ların kaza J\ üy bürosu 
şdli~ini de köy kanunu 
mucibince kaza. k:ıyma

kamı idare etmektedir. 

5G Köyde bu sene ya
pılacak. işlere karşılık ol
mak üzere ziraat i~leri 
için (230) lira konnıuş

tur ki: Köylerin şahsiyeti 
nıaneviyesi adına yapıla
cak öruck fidanlık ve 
ltabçc ıçın ayrılmıştır. 

Dört köy mektebinin sıra 

tamiri müteferrika ve sair 
işler için 160 lira ayrıl
mıştır. 

Köylerin Tenvir vt: 

irşat masraflarına tahsis 

edilmiş olan 586 liradan 

maada içtimai yardını 

ve sağlık işlerine ayrıl

mış buluPan 967 'ura ile
de fakir ve yoksulların 
himayesi düşünülmüştür. 

(56) köye ayrılan en mü
him masraf köy şahsiyeti 
adına yapılacak binalar
dırki; bunun wi'ktarı da 
13999 lirayı bulur. Bu
nunlada köylerde nümu
nesine uyğun köy oda
ları yapılacaktır. Buna 
imece mükellefiyeti de 

dahildir. 

Bu sene kanunen 0/0 
5 olarak teşekkül ede
cek olan mahalli idareler 
bankasına gönderilecek 
paranın miktarı !30 lira
dır,. 

Bu sene Telefon te
ı:-;isi için ayrılan para 4000 
küsür liradır. Yakında bu 
işede başlanacağı öğre
nilmiştir. Bu yaz köy hü
kO.met uinaletrının ve köy 
yollarının yapılmaıına bat~· . 

Sayı 11~8 

Seçme Haberer 
TuğgeneralJarın 

, 
maaş tarı 

Hükunıet, gene
ralların1ızın maaş
ları hakkında bir 
kanun projesi ha
zırla nııştır. Bu pro
je ile Tuğgeneral
ların ın:ıaşları yük
seltiln1ektedir. 

T oros Spoi hlu~ü 
gençleri 

Hataya gi~iyorlar 
Adanadaki To

ı os spor kulubü 
gençleri yakında 

Hata ya giderek bir 
kaç tenısil verecek 
ve spor teınasla rı 

ya paclktır· 

Kömür ve Am-
yant 

lladenl bulundu 
iki köylü kızılca 

d3ğ Nahiyesi mın·
ta kasında köınür 

ve anıvant n1aden-.. 
leri bulmuşlardır. 

Yerleri birbirine 
. çok ya kın olan bu 

n1adenlerin zengin 
olduğu tahmin olun
maktadır. 

Damızlık koyun 
Zıraat Vekaleti, 

n1emleketin1izde ko 
yun neslinin ıslahı 
için yabancı mem
leketlerden damız
lık koyun ve koç 
ınübavaasına karar ., 

vermiştir. 

)anacaktır. Bu işe tahsis 
edilmesi Jazım gelen iı~a 
malzemelerinden en mü
himleri taş, kum ve kireç 
şimdiden hazırlanmıştır. 

t. N. Göker 

Iran transit yoltı 
Haber aldığımııB 

göre, Nafia Veklı· 
Jeti lrun transit yo~ 
lunu bir an e,;vel 
iknıal et111eğe karaf 
vermiş, 1939 nıali 
bütçesine ikiyüz bİfl 
lira n1unzam tahsi .. 
sat koymuştur. 

Bekçilerin ka
zanç verğisi 

~laliye Vekaleti, 
çarşı ve riıa hrı l Je 
bekçilerinin hiznıet 
erbabından addedil
lliİyerek gayri safi 
İrat üzerinden k~
zanç verğisine tabi 
tutuln1a farına ka
rar vern1iştİr· 

Vağop mübade
lesi konferansı 

Vağon ınübadde
lerini ve bunlardan 
mütevellid hesap
laşnıa işlerini t~ n
zim eden beynclıni
lel vağon mübade
lesi konferansı 13 
Nisanda Yuğosla v
yanın Split şehrin
de toplanacaktır. 

Konferansa hüku
metimiz de iştirak 
edrcktir. 

Suriye 
fevhlade tomiseii 

Fransanın Suriye Fev
kalade komiseri Pua x , 

geçen gün Toros tkispre

sile Suriyeden İstanbula 

gelmiş ve bir saat kad:ır 
orada kaldıktan soura. 
Smplon ekispreaifo Paı i
se gitmiştir. 
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Sayfa ~ 

ŞEHiR Ve 
İLÇE 

H .l JJ E .'l LE R 1 

Valimiz döndü 
Geçen Cumartesi günü Diyarbakıra gitmiş 

olan Valimiz Bay Cevad Ökmen dün öğle üstü 
Şehrimize dönmüştür. 

Değerli Valimize hoş geldiniz deriz. 

Yağmur ve Dolu 
Şelıı·İnıizde dün yine hnvn boznıuş · 

nkşanı üstü fuu.hk büyfıklüğünde Dolu 
Yağnuştır. Az devcını ettiği i?in. meyve 
nğaçla rına pek zarar \'Crınenı ıştır. 

Savurda 
Ceviz büyüklüğünde dolu yağdı 
Savur 12 ~tart [Hususi n1uhabirin1izdeo] 
Dün burnda Ceviz büyüklüğünde şiddet
li ve takriben yarın1 saat devanı eden 
dolu yağnııştır. Bu dolunun kasab~ya· 
Ve bir kısım köylere oldukça zarar ırat 
ettiği haber verilnıektedir. 

G ltJı fil lYı n --
H a lbe r o e r n 

Hollanda 
Alman Hu~u~un~a te~~irler alıyor 
Ankara 10 Radyo: 

liollandanın Alnıan 
hudut mıntakası 50 
kiloınetre derinli
~inde askeri bir kon 

trol altına konul
nıuş, hudutların su 
altına alınn1ast es
babı derpiş edil
nıiştir. 

lngiliz Pariamentosu 
l Ankara 11 A. A. -
rıgiliz parlemento
ll p b - -l erşem e gunu 
()Planacaktır. 

londrada hüku
.. ~ t mahafilinde 
Y~endigine göre, 

ngıliz kabinesinin 

dünkü toplantısın

da lngiliz temina
tının derhal Yuna ... 
nistana ve Türki
yeye tt. şnıili mese
lesi hakkında ka
rar verilmiştir. 

Bu anlaşmalar, - --

'Tür~iye ra~yo~ifüzyon Postaları 
Türkiye radyosu Ankara radyosu 

Uzan Dalta: 

Kıaa Dalja: 

1639 m. 188 Kes. / 120 Kvv. 
19,74 m. 15195 Kes. / 20 Kv v. 
31,70 m. 9465 Kes. / 20 Kvv. 

Bu güAkü proğram 
ı 2,30 Proğram 
1~135 Türk müzigi-Pl 
1:-3 00 :Memleket Saat a-

' 
yarı, :ıjans meteoroloji ha-

berleri 
23, 15.14 Müzik Hiya~eti 

Cumhur Bandosu - :;t1: 
İhsan Künçer 
18,30 Proğ'ram 
18,35 Müzik Danı müıi 

gi-PJ 
19,00 Konu~ma. <.:ocuk 

eiiirgeme kurumu 
19,15 Türk müzigi Fasıl 

heyeti 
~0,00 Ajans, meteoroloji 

baberltri, Ziraat borsası 

fiyat 
21, 15 Türk müıigi 

21,00 )1eml<'ket Saat a
varı 

21 .00 KoJJu :ma 
21, 15 Esham, t:ıh v ilat, 

kambiyo - nukut borsası 

fiyat \ 

~ ; ,23 Ne::;;P.li plaklar- R 
21,30 Temsil lki Kadın 
tipi-Koıhedi 
~2,00 Müzik Küçük Or-

-
-

kestra-~ef: Necip Aşkın 
23,00 · ll üzik Cazb:ınd Pi 
'23,45,~4 Son ajan~. ha 

berh~ri \' C yarınki Proğ 

ram. 

1 

1 

1 

~ 

Eski eserleri seven 
kurumu 

Ankara 11 Nisan: 
E<lirnede eski eser
leri seven kurun1u 
konfr~nsı, umumi 
n1 ü f ett iş Gener<ı l 
Kazinı Dirigin b~ ş
kanlığında toplan
mış ve idar~ hey
etini seç rniştir. Ku-

-
-
-
-
t 

run1, nıemleketin 

bir çok ınünevver 
lerile bunca zaman 
eski eserler üzerin 
de çalışan Atatür 
kün manevi buzu 
runda ayakta 
bir dakika süku 
vakfesi yapn11ştır. 

ltalya Kıtaatı lngiltere-Romanya 
Ankara 11 Nisan -· 

Ankara 11 Nisan: 
1 

Deyli Telğraf gaze-
lt~lyan kıtaatı dün 1 tesi. Ro~ıa o.yanın 
ögleden sonra Ko- Ingıltere ıle bır pak 
rucaya girmiştir. akdine taraf tar ol-
--------ıduğunu yaznıa ktadır 

Polonya ile imza 
ve Ronıa için de 
derpiş edilen iki ta 
raflı anlaş nı aya 
benzer anlaşma ola
caktır. 

Hitler 
Ankara 11 Radyo: 

Hitler l\lacaristana 
Alman askeri öğret
men )eri göndermiş

tir. 

Sayı 11t! 

günlük 
PİYASA 

Bufrday 2 75 
Arpa 2 50 -
ü n (Bir çuval) 620 
Darı 2 50 -
Nohut 6 -
Mercimek 2 75 -
Pirinç 22 - -
Sade Ya~ ~o 

-
Tere yağ'ı 85 -
Zeytin ya~ı 70 

- --
Yün 44 -
Deri 40 -
Badem 18 -- -
Badem içi 90 -
Ceviz 18 1 -
Ce\ h. ir;i 50 - - -
.Mahlep ao -
l\l azi 19 -
Kesme Şeker 35 ,_ - -
Toz şeker 31 -
Kahve 118 -
~abun 42 

ı~ ---- -- -
<;:ı ~· 350 
ı:unı iiziiın- 20 -

- -
Pt>kınez 12 
H:ıl -, 50 

" 

Çocuk 
Çocuk Esirgenıe 

Kuru mu Genel İner • 
kezi tarafından çı-

karılmakta olan 
(Çocuk) adlı dergi-
nin (1 33) Sayısı çık .. 
n11ştır. 

Yurt ya vrularanın 
sağlık, sosyal Kül-
türel durunılarının 
inkişafına hizmet 
eden bu kiymetli 
dergiyi çocuklara 
çocuklu ana veba-
halara tevsiye ede-. 
rız. 

Yıl~a [ 1 J Lira 
1 

Her güu binlerce yav
ruyu s~nin yardımın, 

senin şefkatinle sinesin
de barındıran Çocuk E
sirgeme ·kurumudur. 

Yılda lira ver. Ço
cuk Eeirgeme kurumu
na üye ol. 



1 D A R E H A' N E S t • 
Teli raf Adresi 

Mardinde "Ulus Sesi., ES 
Umami Neşriyat~ Yazı ı.Ieri 

Direk törü 

~L ~iret f ava:-
Basıldığ'ı yer: (ULUS Sisi) Ras~vi 

im111!111U1UUllll1ll!UlllUUll!lllll!IHIUlllllllllUllUDllD!llll~~W!lmlllWlllllllllWID il .Be 1 e diye 
Halkımıza Muıde 1= . tind 

Mardinin en meşhur F otoğraçısıj~ rıyase en 
!\ R . ~ E . 1!) 1 /Haıiran/939 tarihi n-
ıVJ . eşn: CeVlt ;a dı•rı ~l/~Iayı8/940 tarihi-

ne kadar Mardin Şehrinin 
tı'nıizlik i~leı i kau:ılı Z<trf . 

?~ usulilt· t•k::-iltnwyc ·ı;ıkanl-
nıı · t ı r. 

~ . 1 - İ~in ınnhanımen be
;.=: cleli \8500) Liradır. 
~ 

Kly meti 
L. K. 

Mar~in Defter~arlığın~an · 
Cia•i Mavkil Hududu _ 

Yemini tarik ve mukad
dukkftn zahire ıleın:ı sahil>i senet el:·e\'Jn 

c;aı ~ısı Milıdi yo yeRari S:.ıit Il<ı san 
~:ırle Ilii~eyin ve l>ir.ldt=:r
ı ~ ri. arkm•ı muk~<l<le ma 

~ahilJi senet elyevrn ıııilı

diyc, ünü tarik 

1- Kazanç \'ergi~indı·n 8~5 lira 5 l kuruş:ı uon;lu 
t'•ker nıahalle~incleıı Mehmet oğlu SiilPyın:ın ğ"i~firıiıı 

= 2 _ btekliler lıu i~e ait mezkur borcundan <loJ;ı~·ı yukarnl:ı hudut1 ,.e evı:;afı 
~ ı-artnanıc•\•i hiltl lıcdr.l Be- :·azıl ı bir hap clükkfırıı 11/4;D39 tarihinden itiu:ırcu 

~: 

İeılivedı·~ ala. bilirln. :? 1 ~ün nıii<'idctle mii1.ayeueyr çıkarılmı~tır. · ı ~- MüddPti nıı•zkün·nirı hitamını ıniitc:ıkib on g-ü rı 
3 - Ekt'ilım~ :!G/4/0:10 ~onra ih:ılr.i katiyc~i icra o!ıırıacağınd.ın t:ılilılNİ 

tarilıiııe ra.::tlny :uı Ç:n:;;am "''\'mi nıPzkur de 18 lira ckpozitu akçe~ile hiılikte \'i-' 

~., 
ba giirıü s:ı:ıt on lıirde Hlyı•t f dan• Heyetine uıi.ıracaatlan ilfln olunur. 

~--= Maniin lklPdi~ e~indP top- 1-~ 
:...:=-

laıı:ı{'ak ı·ksiltıııe koıııis-

yornıııd;ı yapılacaktır .. 

1 ~ 4 - Ek~ilf rııf'ye g-irc l.Jil-

1 Halkevi Ci\•aı·ma ve veni 1:czehane kaı sısına ~i nıek ic; in btt>klile ıirı :ışa
. · = ö·ıda vazı lı \Pıuinat ve \':l· = na kıl t dcrek A c.:1ve~ i ni Modt ı n v .· ~"" · 

""""' '.'' J·~teoı~t.iıl\. l)r·r·l~J ı l .. ,·ı·ı··:. (~ ntt'ı ~-:_.:· tmik1 tı k lif \'cttal ... ala rile 
""'""' ... :J cı <1 ~ '- - l.ıcrabcr ay r ıi ;.:·ün ~aat. ona 
5E Atelyede Gic e Gündüz v2 her zaman &lr.ıu f!di." :..-:: kadar komisyon reisligi11c 
e len tekilde , Umidln fe-.kindc Resim Çf>kilir =: te~linı etıııi~ olmaları hl·' 
§ Bir defa tecrübe, A tel yede yapılan yeni- -- - ıı ııı dır. " 

1 tikleri isbata kfıfid ir § 
mımıHıımııınıın~Hlınımıı:ıımıı!.llil:ıllllll!lll:U:!IU.lılllllll llllllllllllll :liHllU~illill ll!Bllıllll!l!!!lll z= A ~ ~-!UO s.ıyılı kanu. 

ı mırı 1G ve 17 inci mad
ı le !erine u:·gun (627,5) li 
rnlık nıuvakluıt terııinat 

YUHTDA~! 

r ·ürk Hava 
Kurumuna 
Vardım Et 

Türk e\·ı n ın ~e

refli ana nesi k iler-• 
dir . 

Kava noz. kava
noz r c: çelkri. ş:ş .. 
ş işe şurupl a rı o l nıa -

\' :1 n bir e v . Cocu k-. , 
suz bir yu \'a kada r 
tBdsız<lı r. 

Bu g üzel ana ne 
mızı va sa talıın. 

ll - Kanun tayin ettiğ i 

nsikalar. 
C - Kan unun 1Hin1üıı

cil m:tddeı-i mucibince Pk· 
si itmeye' giı rn ı ·ğ"o l..ıir ma
nii bulunmadığına. dair 
inııalı Lir mektup. 

l~ u i~ ha.kkınd:.ı daha 
fazla i zah:ıt :.ı.lmak i~ti · 

n•nlerin Maı<lin Belctlive· 

Bu yardım en bü 
yük biryurd bor 
cutlur. 

~ . . . 
s = ııc müracaat etmeleri 
ilan olunur. 

Yu\'a n1n sandet ve va rlığını doğ·uran, 
Aile düğü ı nünü kuvvetlendiren. çocuktur 

Çocuğu sev. S 0 vilmekten rna hr u nı bikes 
vavrul :ı rı da hat ı rla Yı ldcı bir Ji ra ver 
Çoculıt E irgc:ne Kuru muna üye ol. 

12 14 11. 1n 

Yitik Ayniyat 

Ankara Piynde 
sila h ve cepha nesi j 

~1üdüdügünün 8. 
Hd. Tb. Na nıına d oJ. I 

Y.mdun en uznk kö~esindcki Yok ul Yav. 
ruların sağ!ığm:ı crişebUmek için Yılda bir 
Lira \'erip Çoct:k Esil'geınc Kuıumuna Üye 
olalı nı . . . · 

1 ..dur.ula n.12/7/038 gün 
2/18 cilt 71368 Nu 
maralı hnrbive a v- I 
niya tı zayı ol ~ıuştur 
~luhteber tutul rn a· 
yacağı ilan o lunur. 

Hd. Tb. Kon.-t•.nhğı 

• 1 __ ,. .. 
Türk Hava Kurumu 

26 cı - TER T i P 

_Bii;yük Piyangosu 
G ncü l(eşide : 11 ~ l ayis / 030 dedir 

Büyük İkramiye : 200. 000 Liradır .. · 

Bundan başka: 15.000, 12.000, 10.000 liralı~ 
ikramiyelerle (20.000 ve 10.000) liralık iki adet oıil 
k:lfat "ardır .. . 

Yeni tert ipten bir bilet alarak h:tirak etmevi jl . . 
mul etrncyini:: . Siz de pi :·:ıngonun mesut ve balıt 
~·arl:ırı arasına giruıi~ olıı rsuııuz ... 


