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Sahibi ve Başmuharrir 
SİRET BAYAR 

Wenııeket menalline aid yazılara 
1&Vfaianmız a~ıkur. 

Basılmayan yazııar geri 

Sayı 120• I 
27 Nisan 1939 
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Perşembe 

Sayısı 100 Paradır. 

On ikinci yıl Karalat yılı ı Afu.stos 921 

lngiliz Kabinesi, dün mecburi askerliği 
~{8bUI etti Surlyede Vaziyet 

Kanun layihası Avam 
kamarasına verildi 

: f,J •• ~ ~ 

Ankara 26 Radvo: 
.; 

Bu sabah taplanan 
İngiliz kabinesi esas 
İtillarile ınecburi as
kerlik iısulunu ka
bul etn1iştir. 18 - 21 
Yaşlarında bulunan 
gençler askeri talim 
Ve terbiyeye tabi 
tutulacaktır· 

Ankara 27 Radyo: 
Ingiltere, hazırladı
ğı mecburi askerlik 

kanununu Ava ın 
kan1arasına vernıiş 
ve Başvekil Çenıber 
lavn bu kanunun 

"' 
lüzum ve e-hemmi · 
,·eti hakkında be-
J 

yanatta bulunmuş-
tur. 

Yeni kanunun hü
ku111ete verfceği se
lfıhi vet üç sene de-., 

vam edecek, icap 
ederse bu müddet 
uzatılacaktır. 

Yugoslavya 
Berlin _Roma mihverine 

bağlaniyor ? 

• 
mı 

Ankara 25 Radyo: 
Yugoslav Hariciye 
Nazırı beyanatında 
l\ont Ciyano ile gö 
rüşrneden derin bir 
n1emnuniyet beyan 

etrniştir. Bütün me
selelerde nıüsahede • 
olunan gö üş birli-
ğinin, Bedin- Roma 
ınihverine bağlılı
ğını söylen1iştir. 

ltalya~ati Süvarilerimiz 
Gazeteteler, binicilerimizin muvaf

fakiyetierinden bahsediyorlar 
.. Ronıa 2G Radyo: 1 altın kupasını al

Ooümüzdeki Pazar nıağa çahşn1akta
günü Ron1ada 14 nci dır. 

B~tün İtalyan 
gazeteleri Türk E 
kiplerinin muvaf
frkiyetlerinden ha
raretle bahsetn1ek
tedirler. 

Binicilik nıüsaba -
kaları yapılacaktır. 

Geçen sene mu. 
Zaffer olan l'ürk 
ekibi bu sene de Du 
Çeoin ~Mussolininio] -- - -

Bütün şehirler hala kapalıdır 
Bir çok meb~slar Vatani Partisinden 

Türt- f ransız 
dostluğu 

istifa ettiler 

Ali komiserin yeni bir kararı 

Ankara 26 Radvo: ., 
Büyük Millet Mecli-
sine takdinı olunan 
Türkiye - Fransa 
dostluk rnuahedesi 
Hariciye encün1eni
ne tevdi edilnıiştir. 

Yugoslav Nazırı 
Ankara 26 Radyo: 

Hitl~r hu gün öğle 
üzeri Yugosla V)'a 

Haricive Nazırını ,, 

kabul etnıiştir. 

Akdeniz filosu 

Şam (Hususi) - Meclisin 
bir ay mü8detle tatili üze
rine bir çok mebuslar 
Vata1Ji kitlesinden çekil· 
diklerini ilan etmil'lndir. , 

ı.itledcn çekilenler ara-
sında maruf :-;aluüvetler-. -
den Fahri Barudi, Nl1sip 
Bekri, Doktor Hasan Fu
ad, Nazım Kutsi, Rüştü 

Kahya, J1'aiz Huri ve El
kabeı gazetesi sahibi Mu
cip Reyvis vardır. 

Bu hal devam ederse 
Vatani kitlesinin da~ıl
ması muhtemeldir. 

Bütün Suriyede şehir
ler lıala kapalıdır. Fransız 
Ho - Komiserliğinin bir 
emrile 4 numaralı karar
namenin tatbiki yerli nıab

ke:nelerden alınarak Fran
sız mahkemelerine veril-

A l R 
miştir. 

n < n r a 26 ad yo: Halep mebusu Has:ın 
Londrada neşredi- l"uad İbrahim Paşada me
len resmi bir teb . busluktan iatifa etmiştir. 

1. d · Beyrut ( Buı;usi) _.._ Ali 
ığ e 1 ngi it erenin komiserlik fevkalade ka-

nıektedir. 

1 >ün çıkan yi!ni bir 
karar mucibince, Fransız 
manda~11 :ıltındaki memle
ketlerden hayvanat, aubu
bat, yağ', ~eker, patates, 
kuru sebzele. deri, yün, 
pamuk, kıl, lastik ve sair 
bazı maddeleri& ihracı ya
sak edilmiştir. 

Şam ( Hususi ) - Bir 
müddetten beri mezuııen 
burada bulunmakta olan 
Halep muhafızı ( Yalisi ) 
Emir Mustafa Şahabt, Da
hiliye Vezirine istifasım 
''ermiş, bu istifa kabul 
edilmiştir. 

Muhafızlar arasında 

g,miş mikyasta değişik

likler olacağı ve her vilA
yete aym mıntaka ahali. 
sinden birer muhafız tayin 
edileceği söylenmektedir. 

Bu itibarla Halep mu
hafızlığı vek!letinde bu
lunan Hasan Cebbarenin 
asaleten tayini meselen
nin l'luya düştüğü anlaşıl
maktadır. Akdeniz filosu tV· rarlar almağa devam et

vela Yunanistana ı----~------------

Prens Pol Romanya Maliye 
Ronıa 26 Radyo: 

uğrayarak Mısır, 

yolile şarki Akde
nize geçecektir· 

Belğrattan öğre -
nildiğine göre Yu

Ro ına 26 R~dyo: ğosla ~ya naibi Prens 
Bütün İtalv<l(la l\1ar. Pol, ltalyan Krah 

Mar~oninin ölümü 

vekili 
Ron1a 26 Radyo: 

Rornanya ~taliye 

vekili [13] Mayı~t'l 
Ron1ayı resn1i su
rette zivaret ede. koninin ölü111ünün ve Kraliçesini ziya- ., 
cektir. 

yıldönün1ü 111üna - ret etmek üzere 12 ı---------
sebetile nıer~simler ı ~·1ayısta Romaya 
yapılnuştır. l g~lecektir. 

Diler haberlerl· 

-·· 19 ••yled~ - - ... .,.._.- -..... 



~ayla 2 

İlçe Röportajları: 

usaybinde 
Köy ve Şehir yollarile 

(Ulus Seei) 

ŞEHiR Ve 
İLÇE 

il J IJ E ."l L E R İ 

diğer işier ne halde? 
Nu n) hin (MuhnrririmlzdcnJ - ı müddetince <.lahi gcçıııiş 

uevir irı~<.in)anııa da .ı\~. 

ya ile Avrupayı lıağ·Ia 

y:ın küprü" \":tzif P~iııi gör
uiiı ıııü~tür. 

Yeni Meş~inan Na~iye Mü~ürü 
Nusaybini ~dıre ula~

tıran otomobil yollarının 

tamire ihtiyacı vardır . 
Bu yolların tarniri için 
Mardindcn itibaren <;alı

şılmağ'a lıaşlaııuııştır. Bu 
i. in de <'ok uzun zaman • • 
geçmeden tanı:ıml:ııı:ıeağ'ı 

şi rnlidcıı snylennıe~tcdir. 

D~ğ'lık arazidPki küy yol
larının tauıirinc öııenı \"C

rilmiştir. Köy yollarının 

daha iyi bir hale konul
ması hususnrıd:ıki ı;alr:;:

m:ı.lara lrn yaz da de\•am 
olunacaktır. ()va köyle
rindeki yull:ınn vaziyeti 
ise nornı:ıldır. 

Köylüleri ikaz ve 
irşat 

Kövlcre kadar ~aze. 

teler ğnnderınek suretile 
okuma heve .. iııi arttırmak 
gibi hareketleri şiikranla 

karşılayan kaza idare 
füuiri köyliiniirı ir~at \ ' C 

ikazı için nıeuıurlar:ı lfi
zırn gelen direktifleri Yer-· 
nıPktı>dir. Bu llirektifler 
dahi)iıııle <::ılı~~ııı llll'mıır

Jar köylrnh> yaptıkları 

rr ·mi \'azifrl«'ri :ıra"'ıııa 

köyli.ilPriıı ikaz n• i r~:ıt 

edilıııı>. iııi de ilfı ve Nle
rck çahşınakt:ı.dıı lar. 

Toprak ve Tarih 

Çok eski devirlerden
L>eri I>a raların, 1 skı>rıder
lrriıı, geçişleı ine sinesiııi 

açnıı ş ulan, Siiryanileriıı 
clyc:vm kap::ılı bulunan 
ManTakııp 'l.iyar11t. veri 
Zey;Jcl:ıbidin caıniinc ~sa
hip bulunan Nııs:ıybitı bu 
halile ayni zanı:uı<la Lir 
tarihi hazine . ayılır. 

Nusaybinliler toprak
larının inbat kuv\'eti rıe

tİCPt>i olarnk yeti~tirdik
}Pri ağw;lar sayPsindc 
milli kömi'ir ihtiyacını biz
zat temin etmektedirler. 

Mı zopotamy:rnın c>n 
berrkclli uir ·alı;ısını kap
lamış lrnluııaa Xusaybin 
pzun yüz yilların <.lcvaıuı 

Pos ta, Telgraf ve 
Telefon isleri . 

Şehrin1izin Nu
s av bin K~1znsınn 

bağlı İstilil Nahi
vesi J\lüdürü B<ly 
Halic.lin Vilayetiıı1i
zio Derik ilçe~ine 
bağlı bulunan l\ltş
kinan Ka nıunbay
lığına tayin edil. 

nıistir . , Arkad~şı -
ınızın vakırıda va-

.; 

ıif esine gideceği ha-
ber alınnııştır. 

Bay Halidi yeni 
vazifesinuen dolayı 
kutlular nıuvaffa -
ki \'etlerinin 
n11rıı c.lileriı. 

<leva-

Nıı::-.aylıirı I 'oi'talı:.ırn•
sinde köylüler İ\İn ku
tular yapı}ırıı\'tır. Bu su
retle güylfilcrin po~ta i::
leriııde kıılaylık temin 
oluunıu~ttır. .Nu::-:ıylı;n pu.5-
ta idarPt'irıdc tam bir in
tizam hfüdındir . Bir khıın 
köylerde \ 'C bir kısım 
re~ıni dairelt•rde 'f'pJ.,fon 
tPsisatı v<Jrdır. Bu s:1~·e

de dil!"er k:.ızalarımızla , 

Şehrimizde yeni bir Eczehane 
daha açıidı 

1 Karnkollarilc olduğu hal 
de vilfıy<'t merkt>1.i111 de 
kolay(·a k<muşrnak mi.iııı 

kindir 

Şehrimizde Cc\'det üz. 

tür1' tarafımhın yc·ni ve 
giizcl bir Eczeha~ıc daha 
açıld 1!!'1111 nı t>111 n uıı i yt>t 1 e 
ii~r~ııdik. Sıhlıat kaiılcle

riııe u~·i!:uıı es:ıshra da
yaııar;ık 3\ılrııı~ olan IJu 
Eczeharıe hııhınıluğu mev
ki itibarile de ~ehrin ana 

1 
1. N. Göker ı 

Gazi O~ul f afü ~o u~lanna yar· 
~ım~a ~ulunanların listesi 

Lira Kr. 

2 
40 
50 
50 

l 
1 
1 

25 
1 

30 
25 

1 
2i> 

1 

50 
~f) 

7 
1 

50 
;;o 
50 
25 

Fııruııeıı ~lccid Ak~ay 
Ahdül~ıziz 

Ahıliinpzzak (Tuhafiy<'<'İ ) 
J .. Phlehci I >a \ ' Ut 

Aııadolu oteli nıutaciri Yunus 
ı'1iiteahlıit Mııbittin 

Şck<'rci Tedik 
('ohtıuar :-;ait 
Avkat Sülcvmarı 
1.sıııail o.~lu Abdurn·zzak 
Tuhafin)ci Audulğaııi 
Eczacı Cevdet 
1 'akctci H:ımdi Üncel 
Kas:..p Şcyhınm, 
Kahveci Da\'ut 
lsmnil Yüksel 
8 nci Hudut taburu zabitanı 
Ağır Ceza R<'iısi N~ıııni 
Menıl ket h:ıst:ıncsi irl<ıre ~L Tevfik 
Mcıııleket hastane~i hem:;-ir<1si Cemile 

" !) hasta lı:ı kw1 sı M us:ı 
)1 hallcıııe~i ı\bdi 

cad<le~ini siisl<'mektc ınii

hiın rol oynayacak bir 
yl!r<lr, IJalkcd L>iııası ya

nıııda kurulmu~tur. 

Ct>vdet fhtiirkiin biz

zat açtırdığı lıu Eczch:ı

ııenin açılı:;;ı gün<len g-U

ne niifusu çoğ'al:uı Mar
diniınizin sıhhi ilıtiyaı;Ia

rıııuan birini daha kar
:;;ılıyacaktır. 

Bu h:ı~ ırlı ı~ı \'ÜCtıda 
getin•n 

. Ce\'(.lr.t 
ederiz. 

<lP"'crli :"" 

ihtihkü 

Yarınki 

Postalar 
28 / 4 / 93!> Cuma 

Yarın sabah saat 
ü da ekispres Tren 
postası gelecek, 10 
da Sa vur, ı\1id yat, 
Gercüş, İdil, Cizre, 
Nusaybin, 11 de De
rik, Kızıltepe pos 
ta la rı gidecektir. 

Sayı 1206 

Kızılay idare 
~ey' eti 

Ank~rfl ~5 Radvo: 
.J 

Bugün Kıztlüy bi-
nasında toplanan 
unıuıni ınerkez hey
eti, idare hey 'etini 
seçıı1 iştir. 

lngiliz · Sovyet 
müza~ereleri 

Ankara ~5 Radyo: 

l\loskova: İngiltere
Sovvet n1üzakere-

~ 

lerinin inkişaft için 
~1oskovaya gelıniş 

olcın İngiliz büyük 
elçis; Lan1aski Lon .. 
dra ya döonıüştür. 

Lamaskinin :3 gün
den beri l~ita nifle 
görüşıııediğ·i ne ba
kıhrse, nıüzukere

Jerin ~loskovada <le
ği 1 Londrada neti
celen(ceği anlaşıl
n1aktad1r. 

1 ng iltere·Ho manya 
arasında 

Ankara 25 Radyo: 
Bükreş: Resn1i in
gi liz hey'eti Ronıan
ya hükun1etile aşa
ğıdaki esaslar teati 
edilnıiştir. 

1 - lıwiltcre Hükumeti e 

tarafınuan Homarıyaya ::ıi-

lfıh verilmesi. 

2 - YaJların, umum·i 

binalal'ın inşası İngiliz ta
biiyeti n<leki er uaplarına. 
veril mcsi. 

3 ·- lııgiliz sanayi erba
bına imtiyazlar itası. 

4 - Jııgiltcre, Homarı
va. ara ında bir kliriıığ" l ~nlu~uıası yapılması. 



~ay·fa 3 

Türkiye 
Bağcıhğı 

'l: . . ~ıran.tın gc>niş <;Cr~cvc-
81 ıçıı 1 
,.. 11 ı; hağ'eılığııı hPr 

} Ondt>n r "l . l . 1 .. 
1 nıı 11111 Hr ınev -.ıı 
>ulund "' · . 
~ ugu malııındur. ln i artlar t.lahiliıı<lı) vı'ti~ti;.i. 
en \'f' t k .k ·ı . 
r e · ııı · ı'sas :ır ,ı rrö-e . l " 

h :.ıre edilen b:ıO-Jarın 
il'\' 1 . l"'I 

• 
1 ııuı bir servt>t k:l\'n·trrı 

Ol(} r,. • 'ı-ı z· U~ıına şUphe yoktur. 
,/~3.atın lrn \'PrİınJi Şubesi 

l 
llrkf·ye\le \'a. fı kflrıdine 

lils bı'r \'aziyet arz c<ter. 
Cünku·· kii<;iik Asya'rnn 
~-o~ran ve topoğTafi vazi
. etıne güm ı\rıadolud.ı 
YekdigeriııdPn farklı ikliın-
lerp . ı·k ' rrıa ı · mıııtakal:ır bu 
luntııakdaclır. Bu vaıivı't 
1'iirkiyedc bir kaçı bti~ua 
eı.r1· 1 ırse zirai nebatlardan 
"e hu ·u"ilc ÇPŞitli ıncyve
h~r<lcn hemen hepsinin 
V"k • 11 ~ek kalitPcle yetişme-
sine bu ikliııı tehalüfü 
Yardım ctııwktlcdir. l'a
rnuk, 'l'ütiin. ı\ fvorı ... Oibi 
Sı•npı:;j iı;ind~~ t>l~ilip m:ılı
&ul alınan sınai nelıatlar-
1:1 Elıııa. .ı\rıııut, Kayı-ı, 
%eytiıı. Badem,' Fıstik, 
Ce\jz: . İncir gibi mey\ e 
a;,..,(\ı k · · · to."ır :.ırınm ('0 • 1\'l "'etıs,-tjr..· • ~ J 

l· "'l ınıııtak:ılar \'C hana-
ar vardır. Bu ağaçlar 
kı~ndi hususi vunllarıııda 
bak1nıa tabi tu.tuJmak şar
tile gerek kt>rııiyet gerekse 
keyfivet itibarile vüksPk 
lllahs~J Yc>rirh'r. ~ 

IRte lrn <'l'Ritli mPv,·e
iıır a'r:ı;;.ında ~?ulııız ~hoş 
~·e )pzzrtli l.>ir çerez olmak 
ıtibarile değil ayni zaman
lla sıhhi ve> gıdrti hizmeti 
Ve favda~l l'İhetiııdrn viik· • ~ J 

ı::ck bir kemi \'Cti hail- ol:rn 
lhnın rn baŞta gı.•Jınekte
dir. ki lm kiynııdli mey
\'t.•nin 1'ürkiyı..:'de iyi bir 

........ Hikaye: 

şekilde ve yüksek k:ılitc

de yeıişmPslnc ıııiis:ıit pek 
<;ok yerler vardır . lln~u
::-ile lezzet \'C nefaset iti
barile cınsalıne faik bir 
va:;ıfta olduğıı için diinya 

' piy:ı ·alarında makbul tu
tulmaktadır. 

Bu müsait şartlardan 

her veçhilg istifacdc t>ılilc

lıileceğiııi t.tkdir eden Türk 
köylü ve çiftcbi bağ('ılığ"ı 

ihmal etmemi~ \'C '.Zirant • 
faaliyetleri arasında bu 
mühim sen·et kaynağına 

da geııi~ uir yer ayırrnı~
tır. 

Türkler esasen Üzümü 
ve bunun sıhhi ve "lda1 

'"' kıymetini pek iyi takdir 
edt·n bir millettir. Her 
Titrk Uziiınii takdis dc
rrec~iııde SC\'er. Yt>ti~tir
di<ri Uzürnüıı hir kı:imını 

M 

J aş ve kuru c•la rak Hat-
mak l:ı benıb<'r bir 8ene
lik hu ·n~i ilıtiyaeını kar
~ıl:ıyabilrl·ck miktarını d~ 

:.ıyırnrak bir taraftan pek· 
ınez, "'irke, diğer taraf
tan, Bulaımı, Köfter, Su
cuk g-il.>i koıısen•elcr imal 
eder ,.p. bir lrnmmıı talıii 

halde sah.lar onun it;in
dir ki yalnız Türk köylii 
\'C t:iftç•siııin dt·ğil Türk 
:;.ehirli:aiııin de kilPrinde 
ek$eri~·a hıı m:ımulfıt tan 
ıııel.>zuleıı bıı~urıur . Kı~ 
mP,·siıııinılc :::op;uk ve 

uzun geceicrde u~~üm ve 
ınaaıulfitmı Leblebi, Ba
dem, F1stık, Cevizle bir
likte yemek ve mi::safir
lere ikram etmek eski ve 
çok makul bir adettir. 

-ı..;onu Var-

Babam Nerede? 

Aytek, yine gtiz.lerini 
f)(bd:ı oynıya n çocuğ·a 

dikti ... Saatl:.ır('a güzlerini 
ondan 3yırmaclı. Sonra 
lıafif Lir ::-esle; 

- :-;a'\.1]füı!.. • .ı 

Şaylan yanına g~ldi. 

4 
Yazan ; E. Behnan Şopolyo 

Aytr>k feri sünmüş gfülc

rini çocuğa dikti. Elleriııi 
a vucuııun içine ahlı. Bu 
gece çocul!nna ç.ok lıaktı. 

<.:ocuk yanağını :ınııe. iııiıı 
Oır .. ıııı dudukl~rıııa 'J'aua!'-

~ M 6 

tırdı. Jaha öptii .. Ilcr ikisi 
do uyuya kaluılar ... I\ om-

(lnus Sesi) S:tyı 1206 

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

Uzu n Dals?!.!., 

Kısa DaHra: 

1G3ü ırı. 188 Kr:3. / 1:?0 Kv\'. 

19,7.+ m. lnl93 Kes./ 20 Kv\'. 

31,70 ın . U4ti.) J\:c:3. /~o Kv,._ 

Bu. günkü proğram 

12 ,30 J>roğra ııı 

1 ~,35 Türk miizigi-Pl 

ı~,00 )h'llllPket S:ınt a
yarı, :ıjaus ınetf'oroloji ha

berleri 

ta.15: 14 ~liizik Karı~ık 

proğram -Pi 

17,:30 inkilftp tarihi dcrs
h•ri-fialkc\'İn<kn nahlcn 

18:30 ProğTam 
1 8,~G )1 üzik Bir kon~Pr

to -l'l 

19.00 J\ onuşm:ı ('(H'llk s 

esiq~emc kurumu 'l'eınşil 

10.20 Tiirk ıııüzi~i Fasıl 
hı yeti 
:!0.00 Menılcket :mat n

yarı: :ıjmı:5 ve ııwjt>ornloji 

haberleri 

~ıı kadın Aytı·kin :ığ:ırl:ı~
tığ'ırıı :111l;1111ı:;:tı. (Jiizy:ıı,;da· 

riyle Şaylfiııı kııı•ap;ıııd:ııı 
kopardı. Bir ağ·:ı('l kiikiiıı

den gökrr gilıi. \nığlı kal 
l>indrn :ıyınlı. Ve ı;ocıığ'u 
alarak evine gütürdii. 

Sabahın ~arı ı.,.ıkları 
odadan iı;cri sıi'.ıyor: ı:-on
bahar lmlutları lJiıilıirini 
kovaliyor ... Riizg:irııı deli
ce çılğırılığı sarnrmı::: yap· 
rakları can::iız yere dökü
yordu ... 

Aytek, yatağ'ından 
tek l.ıa~ına, kucağında her
kesten kıskandı~ı ya\'rtı· 
~ 1 1 <la yok .. eansız yatı

~ or... meruıer)('~llli~ yii
zü rıdP, l'aııki son gürclii~ü 
riiynmn teLes~üıııH l' cliri-

' yN· .. Ne in~:ıfı"ız bir s:ı
bah ... Ne katı kalplı lıir 
lıahar... Koııı~uları onu • 
can:::ıız Ye kimse::-iı: ölü 
bul<lul:ır.. Onu, yıkayıp 

tabuta koydular. 011.criııc 

20,15 Tiirk mihigi 

:? t .00 Konu~ma <;ocuk 
esirgı•ırıe kurumu 

~1,13 E~h:un, tah\·ilfü, 
k:ıınbiyu -nukut lıor~ası 

fiyat 

~1,:·30 Müzik Şan rct'ita

li-Bariton l\foX Klein 
tarafından 

:! l ,fJf> 'Miizik Bir solo P i 

:..?2.00 .)liiıik Kiiçiik Ur

kt>:-:\tra-~~f: NPcip A~km 
varı - ' 1 

:?:tOO .M iizik Cazbancl Pi 
::?SA.).:?4 Sorı :ıjmuı. lıa

l>Prlı•ri \'C y~ırı n ki Proğ

raın . 

bir yırtık şal... lı:ış ucuna. 
gt>linlik erıtarbiııin lıir 

parç~::-ını kc::.en·k pullu 
yı>ıneni <li\'e koy:ırak ... . . 
~on baharın ne:ııli toprak· 
l:ırına Lir d:ıl.ıa gdıııemek 
üzere görmlüler ... 

Şaylfı.n annc>siı:ıc çok 
a~lndı. l•'akat :ılıııııa kü
çiik ya~ta yazılıyı nasıl 
~ibin, sonra su.;;tıı.. ı\n

nesiııiıı co.anet l'lt iğ·i k;ı. 

<lrn ona lıir bal.ıa :ıradı . 
.Nihayet onu Aıılrnrada 
IJimayııietfa l ııı t;ocuk yu. 
v:lt;ına vormeğc karar ver
di . Bir ay :::onra ihtiyar 
kadın \'C Şaylfıu Ankara. 
ya geldiler. 1 htiyar kadın 
Eiııwyeietfalın mudürüne: 

- Bny Miidiir: hu çocıı· 
;tıın babatiı kai'alıaıııızın 

ilkuıektPp lıoca:'ı idi. l >ii~ 
ıırnıılar ka~alıanıız:.ı girin
ce, yanına lıirkaç arkadaş 
alarak kurtuluş ~ava~ına 

atı ldı .. Düşmanla ~ok cenk 

• 

Bu~day ~ ' 75 
ı\rp:ı ~ 50 
rn ı Bir ~u,·~lı 620 
l>arı ~ 75 
Nohut G 
~lercimek---- 3- --
~>i~nç -- ~2 -
bade Yarr 9o- -
Tere var,.-ı -- 85 --

• !"' - -- --

7.evtin va.!ı 70 ---· . . -- --
Yiin 44 
lJeri 40 
~-- -----

lfadım 18 
Batleııı ıliı_ -8() __ _ 

Cedz 18 
Ceviz ki 50 - . · ~---1-- --
Mahlep _00 __ 
Mazi lü 
Kesme $eker 35 ---- --
~l'oz feker 31 
Kab ve lıs 
----~---

~alnın 4.:? 

l..~•L 3i"ıü 
1'\Ul'll iizfut~- 20 
Pı·knıeı --Ü>--- -Hal 1 ;)0 

ıl~a ( I ) Lira 
Her gün binlerce yav
ruyu senin yardımın, 
senin şefkatinle sinesin 
de barındıran Çocuk E
sirgeme kurumudur. 

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

t>tt i. K:.ı~ah:ıııııza du~ınanı . 
sokmad!. Fakat lıir giin 
~r>ıı<; hocayı yakaladılar, 

kur:;ıına dizdirdiler. Bu 
çoı·uk ~ınnesiyJe kaldı. An
nesi kocasını ~·ok sevi
yordu, :H·ısına dayana
madı, ,·crl'ın olup gitti. 
Bu çocıık ana~m: \'e bab:ı.
. ız katılı.. ~ııınbi ölürken, 
sana emanet, çocug·uına 

IJir Lalı:ı lrnl dedi: Bende 
sizı· bir cdftt gl'lirdi111. 
Babası Ulus ol:;:un .. ondan 
uiiyük bir baba olmaz, 
8İzc eınancıt! .. 

l >iycrek Sayl!lııı Hi
m:ıyeietfalın ~ıcak ,.c ko. 
ruyucıı kuca~ıııa bıraktı .. 
Şaylfrn, b:ı~ına µ-elenleri tfu 
ilıtiyar kadından dinle<li. 
Fakat. bahasını bulmu,.tu ... 

~ayltm Ilimayeierfa
lın ana kucağrnda ycdi
riidi, okut ul<lıı. jşittim ki, 
;;;a~ lit•1 şimdi J\ulı~Ji As
keri lhsesiııde tulebe imiş ... 

Bitti -
~ 
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Teltraf Adr .. ı 
Mardinde "Ulus Sesi,, ULUS SESi M. Siret Bayar 

Ba•ıldıiı yer: (ULUS SESİ) BaaımeYi 

Ana 
Çocuk Esirgenıe 

Kurumu Genel ~ler
kezi tarafından çı 
karılmaktn ola n 
(Ana) adlı derginin 
(15) Sayısı çıkn11ştır 

Yurt yavrularının ., 

Sağlık, Sosyal Kül-

Türk evının şe
refli ananesi kiler
dir. 

Kavanoz, kava
noz reçelleri, şişe 
şişe şurupları olma-

türel duruınlarının 
in kisafina hizınet • 
eden bu kiynıetli 
dero·iyi çocuklara ô.., 

çocukJu ana veba
halara tavsiye ede-. 
rız . 

yan bir e,·, Çocuk
suz bir vuva kadar 

.J 

tadsızdır. 

Bu rrüzel ana ne 
ö 

mizi yaşntalını. 

Yuvanın saadet ve varlığını doğ·uran, 

Aile düğümünü kuvvetlendiren çocuktur 

Çocuğu sev. Sevilnıekten mahrunı bikes 
yavruları da hatırla Yılda bir lira ver 
Çocuk Esirgenıe Kurumuna üye ol. 

w 
•ı 

Yurdun en uzak köşesindeki Yoksul Yav. 
ruların sağ· iı ğ·ına erişebilmek için Yılda bir 
Lira verip Çocuk Esırgeme Kurumuna Üye 
olalım ... .......... , .......................... . 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ft ~ •• ••...................•......................... , •• .# •• • • .. y d ' ·~ ii ur t as, il 
•• !t •• 

•• •• •• •• !! KURDUÖUMUZ FABRİ· $!~ 
~- .. 
Si KALAR VE Y APTIÖIMIZ ~~ 
•• •• 15 DEMİRYOLLAR !! 
il Hep · • .:.~ ,. olusun biriktirme gUeUue • 
•• d •• ayanır. •· .. -~ •• •• 
i! Bu gücü arttırmak hep senin ~~ 
•• •• •• ı· d d' •• :: e,ın e ır · :: .. -~ 
•··· .. ·· •• ··,························--······ı······ ... . ...................................... ~ 

ü Ok Öğretim Y U 8 T O A ~ ! 
l\laarif Vekaleti

nin hnf talık olarak 
çıkarn1nğa devan1 
ettiği <İlk Öğretin1) 
gazetesinin (8) ncü 
nüshası da l\la tba
a mıza gelıniştir. 

l\1uallinılerle ta
lebelerimiz için fay
dalı vazılarla süs-., 
lennıiş olan bu gü-
zel gazeteyi oku
yucularınııza hara
retle tavsive ede-., 
rız. 

Belediye 
Riyasetin~en 

Türk Hava 

Kurumuna 
I 

Yardım Et 

Bu yardım en bü-

yük biryurd bor ... 
t>39 mali yılı memle

k""t tanzifat i~inin (8500) 
lira muhammen bedel ile c u d u r 
ve kapalt zarf usulile iha.. • 
lesi i<; in tayin ve ilan edil-
miş olan 26/4;939 Çar
şamba günü saat 11 de 
Belediye cnciiıncninde ek- !------------·--------·----· 
Sl' riyet h:ısil olmadığından 

ınezkür ihalenin tekrar 
kapalı zarf mmlile v~ ev-
velce tay in ve ilftn edil-
mi~ olan şaraitle on g ün 
rnüdtlctlc temdit ve iha
lenin 6/Mayıs/939 Cu-

1
, 

rıı artesi giinü saat l 1 de 1 

Bcle<.liye encümeninde ic- J . . 
ra edi!ccP~i ilan olunur. j 

__________________ ı 

Yerli mah 

Kullanınız ... 

Türk Hava Kurumu 
27 cı - T [ R T i P 

Büyük Piyangosu 
1 nci Keşide: 11 Mayis / 939 dedir 

Büyük İkramiye: 40.000 Liradır ... 

Bundan başka: 15.000, 12.000, 10.000 liralık 
ikrarniyclcrlB (20.000 ve 10.000) liralık iki adet mü
k:Uat vardır ... 

Yeni tertipten bir bilet alarak i~tirfı.k etmeyi ih
mal etmcyini.~. ~iz de piyangonun mesut ve bahti-• 
yarları arasına girıni:;; olursunuz ... 

Kaça~çılar vatan Y urddaş! 
~aini~ir.. Kaçakcılık yapma! 


