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'ahibi ve Başmuharrir 

SiRET DAYAR 

\leınıeıtet mcna!iınt.ı ıud yazılara 
sayiainrımız a~ıKur. 

Basılmayan \'azuar creri . . ,.. 
Vf'rİİmc•z . 

-

-~ Sayı 1194 

13 Nisan 1939 
Perşembe 

Sayısı ıoo Paradır. 

ltalya, nan,.stana te inat 
IngilizBaşvekili Çemberlayin Ver d İ 

• 

Bu gün Avam Kamarasında harici 
vaziyet hakkında izahat verecek 

ltalyan Meslahatgüzarı 

Mossolini namına Yunan Başvetilini 
ziyaret etti ltalyanlar CeDeltarıK' a asker mi çıkaf mış 1 

Ankara 1 ~ Xisan - j 
İnğ;iliz B:ış\•kili Çeuılıer
layin yarın (bugiirı ) A\·:mı 1 

Kamarasında harici \':ızi
Yet bakkınd:ı izahat \ e- ı 

teecktir. 
Jngiliz gazet.clPri bey

ııelınilcl gerginliğin ;ız:ıl- ı 

• nıactığını: Ceınherl:ıyin ı\ Yam 

kamarasında. yapac:ığ'ı he 
Yanatını Doınirıyonlara ve 
Soviyet Rusyaya. bildir· 
diğini yaıuıaktadırhır. 

ln ğiliz hükumeti temi
nat sahasının mümkün ol
duğu kadar H.oınarıyaya

da te~mili Jerpiş etmek-
tedirler. Bay Çemberlayın 

Alman Propağanda 
Nazırı 

Dokt©ır ~©lb)Oe~ 
l~talfil ~y D©l©ı 

Ankara 12 Nisan -
Aln1an propağan-

da nazırı doktor 
Göbles bu gün san t 
15 te tayyare ile Ye
şilköy nıeydanıoa 
enmiş, va] i ınua vini 
Aln1an elçilik erka
nı ta rafından karşı
lannıış, otonıobille 
İsta nbula geçerek 
Parapalasa ınisafir 
olnıuştur. 

Sovyetlerin Lon
dra eiçisi 

Ankara 12 Nisan -
Soviyet]erin Londra 
elçisi' lngiliz Hari
ci ye Nazırı Lord 
Halifaksla büyük 
bir görüşn1e yap. 
mıştır. Bundan son~ 
rn lngi1iz kabinesi 
topla nnııştır. 

1 Ankara 12 Nisan -
j Ecne bi seyva hbr, _, . 
Cebeltank hoğ: t zı 
sah iline İutly ;u1 kı- • 
t~<ıtı n ın çıkarıld ığı : 

nı görn1üş \.t:rd ir. 
1
fogiliz gazt~lerinin 

Ankara 12 Nisa n -

,\tincden bi1c.liri ldi 
ö·i ne (>"öre ita) va n 
~ b ' ~ 

ınesl e h a t<YÜZ<ln Mo· ..., 
solini nanıına Yunan 
B:ışvek ili ~la ta ksası 
ziyaret ederek, ltal
y~n1n Yunanistana 
tecn \'Üz edeceği şa-

. lngiliz g::tzeteleri, Yunan BaşveHli y ialarının yalan ol-
lta lya n1n ispanya- On. Jiata!\.sas duğunu bildirmiştir. 

ya yeniden cısker j----------------~ 
çıkardığında ısrar u f 
etıııektedirler. r anın Kurtuluşu 

Son Arnavutluk ~U- Kahraman Urfalılar kurtuluşlarının 
dudu iş~al e~il~i yıldönümünii kutluladılar 

Ankarn 12 Nis:ın -
ita 1 )'an kıt~Hl tı J ün 
Yunan hududuna 
varn1ada n, ~on Ar
naYutluk hududu
nu da işğa l et1niştir. 

ltalya Hariciye 
Nazırı 

TİRANDA 
Ankara 13 Nisan: 

ltalya Hariciye Na· 
zırı Tirana gelnıiş-
tİr· 

Kurtuluş günü aynen temsil e~i~i 
Ank~ra 12 NisRn - l İnön~ devrini bir 

Urfa nıo kurtuluş nutkıle tebarüz et
baynunı diit1 hara· ) tirnıiştir. Bundan 
retle ve törenle kut- sonra kurtuluş günü 
luhinmış, bütün Ur- aynen temsil edil
fa ha lkı yılların ge- cniş, gece Halkevin
risinde kalan hu gü- de bir nıüsanıere 
AÜn hatırası önünde ı verilnıiştir. 

eğilmiştir. I 23 Nisan: 
~1erasim Ata türk 

a t 
.. .. <l ] 2a Nisan Halk Salta. 

c nı ı onun e vapı - . ~ .. . . "' n.ltının kuruldugu gundür. 
mış, vah bır nutuk Bunun ic:in çocuk bayra-
söylenı iş, Urfa nıe- mı ve bunu takilt eden 

busu Şerefte bu gü- ı <;~c~k baftası.ndan ~ocuk 
_ k d . . . şaltanatı tesıd edilmek-

.~~n u sı yetını ve tedir!.. 



Sa,ra 2 <Ulus Sesi) 
ilf iT72 er na ı m s· :zrv ··-
İlçe Röportajları: il Secme Haberer 

İlimizin şirin ilçesi 
!!t 

Deniz Bank Yeni bir Kömür 
ocağı açıldı Sav r'da lağvedilecek 

Zotı<rulJaktaO 
~ 

Maarif ve Posta işleri H<lber aldığ·nnıza iki kiloıııetre uznk· 
göre n1ünakn le ve ta olup 2) seneden 
ınuhclbere veka!eti l>'·ri kapannıış olnn 
tesk i la tl kanunu ' u Kora Jon » könı ür Sn vur 13/4/<J3CJ 

n1uharrirİnlİzden : 

Sa.vur Kazası; son :-P

nelerde 3s;1Yİ:' \'C c111ııi-. . . 
yet b3kımınthın da tauı 

bir huzur içindedir. .:S;ı

vur yollarında y:ılnı~: ola

rak seyahat tıtuıek surc
tile elde ettiğ·irrı iııtiııada 

anlatiyor ki: 11'jiıni n i. te

diği silhfıo. huzur 'P te
minatlı a~ayi:;ı ~avurda da 

takdir edih·et!k dı·ğcrd" 
bir v:1ziyet g-ö~t<·rmekte

dir. Bu hale güre h:ı~ta 
kaymakam Bay Xıın·tıin 

Aynuksa ilt• C'ıııııhıııiyl't 

Müddei Umuıııbi Haliıu 

'fiizmen \'C Jarıdarın'l ko 
mutarıı Riza İğtliıin ifti
har etırıef!(' Jfiyik olJıığu
mı söylemeliyi1.. 

Maaı if 
Sa \'Ur<la küylPrclı· dört 

mel\.tPp vanlır. :-;ielıir İ\İıı

<le 2500 küsiir niıfıı~ var
'lır. Hu Niifu:5ırn 600 zü 
llk ıııuktı;IH· IJa:;;la~'<L<«ık 
ı·arrJa ulu ııtru hah1e ııH·\·. 
' ~ t-, 

cut lıil' tı·k ııı··ktrl ıı· aıı-

<;ak 160 talelıc dıl \ :ıın 

t:lleb i 1 ııı t· l ~ t t•d i r. 

Bııııa :-clJep ıııcrkı'z 

<ltki tek uwktcbi 1:0°:.ı.lt
manın bütçenin nıü::.a:ı

tlesiıliği ytizünd<'n ı:ıüııı 

kün olırıanı:ısıdır. Bu va
ziyet çifte teuri~at HSH 

luuıın burar:.ı tatLikirı e de 
iwktın l.JırakmJmaktaılır. 

Mektı·p lıirıa:-ı adedi
nin kaznclaki ahlkaclaı !a
rın g:ıyreti He çoğalması 
inık:lrıı \ '31';:,3. da muallim 
ve tedris v:ısıta~ırıın te

mini yine para ile ola
cak i~lcr<.len olduğu için 
~imuilik kazadaki mek
t~p adcuini arttırmak im
kansız gilıi göıünıııektc
dir. Eğer 8avur ıııcktcp

lerini bir çok ı;areh1re 
ba~ vurulmak ı::nretile ço
ğaltmak iınkf'ını yukın 1:-;
tikba.Ide bulunacak olur~a 
ınımleketin kiiltür inki-

:o::ıfı <la daha süı ';ıtlı \'e 
ilrri hanılrlere ka vu~tu
ıulırıuş ol:tc:ıktır. Merkez 
mektebinin :-;ıhhat kaiıh•

sim• daha uy~·un bir ui
naya ::.alıip oluı:ı::1t ,.e hu 
güııkü tı>rlıiyc ,.e kültür 
$ İ~teıııl crimize dayan:m 
hir es:ı:-; üzerin<', <layau:m 
uir yrrn sahip olma::;ı 

elıeuı ııı iyet le dii~ü ıı ülıı1t·k

iı~ \'l' ::ıaıııiıııiyPtle istl'n
nıektedir. ~Iı-rkt•ı rnektl'· 
bi fJ sınıflıdır . Fakat 4 
nrn:ıiliıııi \'anh. 

NUhıs ve Tabii 
bul 

Sa,·urun llkl.J;ılıa.r ve 
vat. avları ~wir!Pıiıı ıııu-. . . 
hayyPyt·leriııd~ l'll zı•ıı -

giıı iltıaın ka~·ırnJ..Jarı lıa
'l.ırlay:.ııı w.: .• 't.·li maunu a 
tar ~ aratıcıdır. 

GOO HarıeJen ııı ii rr· k-
kep olan dl\'tıı" k:ızaıııız 

vilayctiıııiziu ~ularıuııı, yı~

ı;;i lliğ'i, ağ'aı;lı klarm ıı ı l.Jol
lur.·u. ıııcvvelC'riııiıı nıüte-"' . . 
nevvi lı:ığ \ ' l' lıahı;Plcri-

nirı yazııı ııc:~·esiııde oy
nadı~ı en mühim rollarla 
teıııa vti1, et ıııis Lir kasa-. . 
lıanıızdır. Köylt·rile bera-
ber (4:3.' lıin kü.siir nü
fusa malik olan Savur 
Lıüyi.ikkri!e yaptığım te
ma ·)anlan ö<rreııdii:iiıne ,... b 

göre noksanlarını zaman-
la ve Lüt<;enin ıııüsaadesi 
ııislıctindc tanıamlam:ığ'a 
ırıibtuid bir ka abanımlır. 
K:ı::;a b:ı<lak i ıı uk:;aııların 

ikmalinin gl1 cikrııesirıiıı 

:::;elıPblcrin! mE:nılekc.:t bü 
yiiklerile konıı:;;nwl:.ırırıı · 

dan clılc ettiğim mallı. 

mata güre l>üt\·cnirı mü
saaclesizligilc tebaruz et 
tirebiliriz. 

Posta, Telgraf ve 
Telef on işleri 

Bugürnlen itibaren köy
lerin de Nalıive \'e kara-

ıııeınmile , Jc.ıııdarn:aya 
<;id uekc;iler lüzım gelen 
ıııalzenwyi ~anlarına al:ı
rak İlk Telefon kurula
cak olan lL.ı ri~i köyüne 
gitm i:;.1<' rd i r. Bu işe Ha
ri::.;i köyünden ua~lan:.lcnk, 
nih:.ıyet Ü\~ ay zarfında 
kazanın bütün köyleri 
hep:::i <le birer telefona 
sa!Jip ol:ıcaklardır. 

• 1 

projesile Deniz Bank ocakları Eti B:lnk 
lağvedilerek, nıü - tanıfindan yine ~çıl" 
nakafe vek:~ lctine nııştır. 

Janu:ırma. kunıancla
nrnııı <ra\·retilc Jjrrer bazı b • ..... 

k:ı::;:.ı.balarınmda uldııifo 

gibi Sa \'Ur küyh·ri ic;in 
nıerkeı po~ta idan·E.iııde 

g~ızl't<.: v e mektupların 

nı ıı hafazası suret ile kö~·

lii lerin fayd:tlanm:ıları dü 
şünülmekted;r. Ba suret
le post:ı te~kil:Hına tam 
ve norn ı:ı l lıir ~ekil ver-

ht-ı <>-1 ı bir u ıının1i 
~ 

ıııüdür1ük haline 
getiri!{ cektir. 

Antakya ~e~ri 
Güzeileşdiriliyor 

Yeni Gün ref İ
kin1izde okuduğu
ınuz \ göre Antak
yada ş~hri güzel
leşti rnıe hey 'eti na
n1ile bir teşekkül 

Suriye Kabinesi 
iyi karşılanma

mış 

San1dan bildiri) .. 
<liğine göre N.ıssuh 
N ccarınin bnslcın ... . 
hfrında kurulan YeA 

~7 J 

· ni k<ı bine Suri vt·de 
J 

iyi karşalan111an1ış-

tır. 

llat•k i t"ııİldİ~İ 

maktadır. 

Savur Post:dıanesin· 

de para ha valesi işleri 

pr·k azJır. Pakd ha valc
::::ilc ınP.ktup \ 'C telgraf 
muhaberesi normal scy
rını takip etmekte de
vam etmekt<:;<lir . Po.sta 
Sefi Nusret ihti\·arlığına 

nıeydane gelnıiştir. Büyük şehirlerde 
Hey'et dahiliye nıüs-. çarşılar haltı ka
ttşarının riyasetin- ! p::ıltdır. 

. . 
rağmen uiltiln gayreti ile 
çal ışrrıa!:tadır. Sa\'ur Pos
tahanesine bir ·memur 
daha g·ünderiluH't'i 
iyi olacaktır. 

çok 

1. N. Cöker 

de kuru)nnıst ur. . 
Suriye-Fransa 

muahedesi 
r'r:ırısızların Suriye mu-

ahedesini anıcn kaimi 

ve tasdik <'d~ceklcrini ye. , 
ııi hükümcte bildirınb ol-. 
dukl:ırı ~:uııdan hal.Jer 
verilınc.:ktcuir. 

( 23 Nisan Çocuk Bayramı) 
~iııcnw Salıipleriııe: 

Çocuk var1ığına Aileleri ilgiJ ~ndire
c:-k Filin1lerle siz d:-! bu nıilli ve r~ıüşL
rek det va ya iştirak ediniz. 

Çocuk Ba yranıı yaklaştı. ÇocukLıra 
gö5tereceğin iz Filin>lcri haz111ıyorrnusu 
nuz. 

Trakyada 
Şarbon aşısı 

Arıknra 12 Nisan -
l'rfıkyad:ı şarbon 
<.şdarrı yapıln11ş•ır· 
Dört nııntakada ya ... 
pılan cleınc işleri de 
iyi netice vern1iştir. 

Yarınki 
Postalar 

14/ 4/ 930 Cuma 

kollar gilıi Telefona ka. Çocuk Bayranıında Çocuklara öğre-
·,·u~nı:t~ı için. Jaadaruı:.ı. · · 1 d' · · b" · F 1 1 h 

Yaı ın sabah snat 
9 da ek is pres Tren 
postası gekct k, ıu 

da Sa vur, 1'1 id yn t. 
Gercüş , İdil, Cizre, 
Nusaybin, 11 de Dt'
rik, Kızıltepe pos. 
taları gidece_ktir ,

1
, 

konıutanıuın hinııııetile lft. tıcı, eğ en ırıcı, ter ıyevı i inı er a-
zını gelen tedbirler :ılır.-

1 
__ z~_ı ı_l_~1_~_"_ı _r:._t~k_B_a_· _y_r_,1_ı_n_~_• _i_ş_t_i r_a_" _k_e_d_i_n_i_z_. --

mış, posta idaresinin liir 
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SEHIR Ve .. 
• 

iLCE 
~ 

il. t IJ J:: ,'t L ER İ 

Şehrimize Kar YaMı 
. Dün o-fce seh ri rrıizde siddetl i hi r fır-....... . . 

tına haşlan11ş, gece yarısına doğ'ru i<ar 

Ya o·nı1şt 1 r· 
~ 

Sabahleyin her kes evinden çıkınca 
Ve her tarafı benıbeynz görünce h:ıyret
te k~dn1ıştır. 

İki snntin1Ptrevi bulan kar havanın 
J 

O\ çı l nrn sı üzeri ne eri nıcye bil şla n11şt ır. 

Fransız Kah inesi 
Son hadiseler etrafında ahnan 

tedbirleri tasdik etti 

Ankara 12 Nisan -
l)ün toplanan Frn n
sız kabinesi, kn bine 
konseyinin son ha-

lnkiltere 

d isder etrafıuda cı ]
dığı tı.:'dbirleri tas
dik etnı1stir. 

~ 

s~şvck il l)a ladi ye 1 

topl.a ntıdn n sonra 1 

Hariciye vekili Bon
n~ ile ha va nazırıııı 
kabul etıniştir. 

Clnus Sesi) Sa~ 1194 

TürKiye raOyoOifüzyon Postaları . Bu~d:ly 1 ~ 75 
Arpa 2 50 

.-~ ----
'Türkiye radyosu Ankara radyosu ljn ! LHrçuvan

1620 
lJarı 2 50 

Urun Dal*a: -----
Kısa Oalğa: W.14 ın 

3 ı.ıo nı 

1 S~1 Kes. / 1 :?O K \' v. 

16 lD3 Kes./ ::?O K vv. 
B4t1.) Kc:-:. /~O Kvv . 

Bu günkü proğram 

-
Nohm 6 

75 ---ı------
.JlerdmeK 2 
l 1irinç 22 
~allc \ ~[!' 90 -

ı -- . -- --

'fere yağ'ı 85 
Zeniıı ya7rı 70 -
Yiin-· :-_ 44 
------1·-- --

12,30 J>roğ'rarıı I fi?at 1 l>eri ___ 4_0 __ _ 
Badem : 18 

12,:fö Türk ıniizig-i-Pl j ~ 1, HJ 'l'iirk miizigi -----

1 1 1 
.., Hatlenı içi 90 rn,oo ~ <·uı <·,.et ~aat a- 1 ~ ı ,oo )f ı·mlı ·kct Saat a- Ceviz 18 

yarı ajans metc oruloji ha- varı - --
. ' 1 . C~d11. it;i 50 
lıerlcri ~1.00 Koıı!ıı-;:nıa mi~ah - - --)1 alı lep - ~O 

13, 15, 14 Müzik Scfonik ~matı - ~---

1 l l 1 •)ı 1- l"' l . .\l:ızi 19 p a-. :ır, <Jpcra arya arı ve - . ~> ·.:-:: ıam. 1 ah ı.·ılftt, K e8rı:;e Teker 35 -
saire-Pi k~rnıl>iyo -ııukut lıortiası -- --_Toz ~eke r 31 __ 
ı~ .. 30 Pro!!ram fiyat. · Kahve 118 
18 .. 35 ~Hiıik Xe:-.·t>Ji plak- :!: ,:25 Ne~.·eli plaklar-R. -- --:-:ahım 42 

lar. 2L,HO JJiizik Küçük Or- ·- , 3- 0 -
l , a~· " 

ın,oo Konus.· ıııa Zir:ıat ke::-tra -~.'l'f: Xt'<'İf> A:;;kın - -----·- -r uru iizüııı 120 
Saatı 1 ~:?.:~O Miiıik ~olbtll'r Pi Pekmez 1~ ı 

1U,13 Türk uıiiı.igi l•'a~ı l ı' 2:LOO :ıiiizik ('a;· IJ:ıııd Pl --- -H:ı l 1 50 ~ 
heyeti 2;J.4:J,:?-1 .::=oıı :ıjani', ha- l iılılEll ___ ı_llİiliı __ • 
20,00 Ajanı.:, ıııl·troroloji lwrlt•ri ,·c.· \'ar:rıki Pror,._ • o 

habt·rll':-İ, Zir:ıat buraat;ı ram. 

Kayak Sporunda 

kazananlar 
Ank~ın1 ı :~ Nisa n - 1 zananbrın nıükafa

Bu sene kış ınevsı - ' tı bu gun Ankara 

n1inde luıv:ık ~por Halkevinde dat'Tıtı· b 

ffJü~ ·ı bakasında ka- lacaktır. 

------------~-------· 

Çocuk 
Çocuk Esirgenıe , 

Kuruınu Genel ıner:. 
kezi tarafından çı. 
karılmakta ol a n 
(Çocuk) adlı dergi
nin (133) Sayısı çık
n1ıştır. 

Yurt vavrularının 
~ 

sağlık, sosyal Kül-
türel durunılarının 
in kişa fi na hiznıet 

Dış işleri komi~ 
tesi toplandı 

Ankara ıa Nisan: \' Şehirden Resim~er: 
Havas Londradan ......--.. ........ -....,._-....~.-- i -. ---- -

eden bu kiyn1etli 
de ı giyi çocuklara 
~:ıcukl u <lna veha
h,, I. · r :ı t-·vsı ve ede-bilc.iiri,·or: 

Dış iŞ\eri ko 11ite
si dün öğleden ı;oıı
rn V<lziveti tetkik 
etın~ştir~ .\'lussolini 
V~l zdı<rı bir oıck
tuptaö Arn,1vutluk 

·işlerinin ltalya.in-
giliz n1ünnsebetle
rile alflkadar o\du
o·unu bildirn1 iştir · 
"" Toplantıda Çeın · 
berla yın ve Hali
faks da buluonıuş-

tur. Mardinde Yeni açılan bir cadde 

., 
nz. 

------------------
lı!~a [ 1-) Lira 

Her güu binlerce yav
ruyu senin yardımın, 

senin şefkatinle sinesin 
de har·ın<iıı·an Çocuk E
sirgeme kurumudur. 

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



... 

iDAREHANESİ 

T eliraf Ac1'esl 
Mardinde "Ulus Sesi,, 

Mardin Tapu dairesinden . Cizre icra 

.. 

Umumi Ne,riyat Ye Yazı ~lerl 
Direktörü 

~L Siret fü:n·a~ 
Baaıldığ'ı yer: (ULUSSEsI) 8aaıme"i 

\ -
.. ' __, <. • 

il~ Öğretim Mardin Nafia 
dairesinden 

dairesinden Bilali köylü n1eh- ı a Jaka.sı olan ~an~ g_~- 1 ~laarif Vekaleti-

met oö·lu basan Ye zetenınçıktıgıgunun c· . I\."'·,ıla '1. nin haft:ılık olar.ak 

1 - Eksiltmeye Ko· 
nulan İş: Parkta Vali 
konağı medhalindeld 
harap Duvarların i nşa.· 

at ve islcıhları işidil'. 

0 
. j ızrenın ı,, 

hal il o<Ylu sülennan 1 ferdası gününden ı- <l l .b l . çıkarn-lağa <lcvan1 0 ı h ~ . . · h ·· en 111 un a ı r a ı ı nı ~ .. 
nıeyaneoe arıcen tı <lren onuı.cu gu- ... ettiği <Ilk Oğretinı) 
1000 kurusL, ali o <rlu nü saat vedidc orada! oglu osnıan namına gazetesinin (8) ncü 
han1odan.aldığ· ı ı;~- buluna~ ık n1er11ura nıukayyed iken ve- nüshası da ~1atba
ğ'ı ğarra nıevk i in- evrakı n1üsbitelerile fatile oğlu ölü Ah· amıza gelıniştir. 
deki bir kitn lr1ğ birlikte ı.r~ur: ı caat 1 du1Jahin karısı olup 1 

yerile gö-üııiÜ k:-ş· 1 eylenıelen ıh.in olu- halen hududu nıilli 
fine gic.lilect gindt·n 1 nur. 1 haricinde bulunan 

l\1uallinılerle ta
lebelerimiz için fay· 
<lalı vazılar]a sus-.. •••••••••••H••.t'•Hn•u••a•••H•••••••••••::~~:: 1 asva ve diQ"er og"' lu 

•••••••••••••~o••~G~•••••••••t•••••••••••• aJ J ~J :5 :..: ölü ~l. arifin kızı lennıiş olan bu gü
zel gazeteyi oku-

111ütevef iYe nafi ve-ii Y u r t d a s ! !5 .. ~ ~~ 
•• ıo •• •• 
Si KU DUÖUMUZ fABRİ· 5! 

., " yucularırnıza hara-
nin kocası !\1. s~id ı retle tavsİYe ede-
ve n~czhure nafi ve 

nin ölü l<ızı fatn1a-
nz. 

i! KAL4R VI: VAPTIÖIMIZ ~~ 
•• ... nın koc<lsı sadıke f URTDA~! 

2 - Keşif bedeli 1766 
Lira 8ti kuruştur. 
3 - Eksiltme 21/ 4; 939 

Cuma günü saat 14 de 
Vilayet Daimi Encüme· 
ninde açık olarak ya
pılacaktır. 

4 - Muvakkat temi
nat mikdarı 133 Liradır. 
5 - Bu hususta fazla 

tefsilat almak isteyen· 
lerin Vilayet Encümeni 
ih~ Nafia dairesine mü~ 
rac.-1.atlal'l ilAn olunur. 

ıı 13-Jn 17 

5! DEM.RVOLLAR !! 
•• •• :: Hep ulusun biriktirme güciine ~ 
:: dayanır. ~ ... 

nıüotekil veınin ve 

cephe"i ~ o1 yesa ri 
nu1sta fa oğlu si raç 

yenıini mukHddenıa 

behran haleıı ahdu-

Türk Hava .. :~ 

fi Bu gücü arttırmak hep senin .~ 
•• 4W 1 

ii elindedir !! 
•• Cl 1 k h ı • 'l •• .. •u••••••••••••'lo•••••••·~··••••••••••••••••., reza a ne erı ı e 
····~·········~···-···························· 
-------------------' n1ahdud 111 ez kür 

1 nıahallede vaki bir 

Kurumuna 
Yardım Et 

V llJJ jRlf D AŞ~ havlu İçin 4 oda ve 

bir hala vebircünı-Bu yardım en bü~ 
Türk e\·tnın se

refli an.nıesi ki1~r- 1 

t.lir. 

vnn bir e'·· Cocuk- le ka pusunu n1üşte· 

Kavanoz, kava
noz reçelleri. şişe 

şişe şurupları ol ına-

.. ~ 

suz bir vu va kadar .. 
tadsızdır. 

Bu güzel anane 

nıızı yaşn ta lım. 

Yuvanın saadet ve varlığını doğuran, 
Aile düğürnünü kuvvetlendiren çocuktur 

Çocuğu sev. Sevilmekten mahruın bikes 
vavruları da hatırla Yılda bir lira ver 
Çocu\c Esirge:11e Kurumun'1 üye ol. 

Yurdun en uzak köşesindeki Yoksul Yav
ruların sağ·Iıgına erişebilmek için Yılda bir 

• ı . Lira verip Çocuk Esirgeme Kurumuna Üye 
olalım ... 

~ ....... ~ ........................ !llİİI 
f 

mil bir bap hanenin •• k b• d b 
satılnıasına şuyuu- yu ır yur or-
nun kaldırılmasına 

dair Cizre S. H. cudur 
nıahkenıesindensa- I -----··-----.~-•!llllm• 
dır olan karar üze
rine nıezkur hane 1 

1 

açik arttırnıa sure. 1 

Türk Hava Kurumu ., 1 
26 cı - T [ R T i P 

Büyük Piyangosu. 
ô ncü Keşide: 11 Mayis / 939 dedir 

tile 31/5/939 Çarşan1-
ba günü saat 10 ra- · 
dderinde ihalesi yn- i 

pılacağından nıez
kür haneye talip 
varsa takdir edilen 
200 lira nisbetinde 

ı ;I 

1 Büyük İkramiye: 200. 000 Liradır ... 

1 Hundan başka: 15.000, 12.0CO, 10.000 liralık 
:; ikramiyelerle (20.000 ve 10.000) liralık iki adet mü-

0/o yedi buçuk ten1İ
na t akçasını hami
len Cizre icra dai. 
resine muracaatları 
ilan o u -ur. 

kafat vardır ... 
Yeni tertipten bir bilet alarak iştirak etmeyi ih 

mal etmeyiniz. Siz de piyangonun mesut ve bahti
yarları arasına girmiş olursunuz . .. 

t 


