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On ikinci yıl 

Türk Gençliği 
Atatürkün milli mevcudi· 
yete ihda ettiği eserlerin 
asil ve temiz bekçisidir 

Bu eserlere, inkılc.\ba ve onun Ya-
" 

ratıcısına karşı en ufak bir dil ve el 
uz~ tı 1 rnasına ınüsa ına ha o-östereö 

·r 'h ) nıez, coşar ve ıı ll ar a kabaran 
göksünü karşı verir. 

Ynzan: Siret Bayar 

Çar~amua günü poi!
tasile şehrimize ge-

lPn "Tan,, gazetesini oku
yan Mardin balkı, g<•nç
lcri V(' U1ÜllC\'\'CI"1eri \'C

kur bir heyecanla. coştu, 
Lu heyecanı tcvlide se
lıelı olan General Ktrzıın 

K:ırabekirin gazetede in
tişar edeu bcyanatıııı oku
dukça siuirlPıH.li \ 'C bü
yük uir acı duy<lu. 

Generalın uıatlrn:ıtımızı, 

hakikati ol<lul!:u gibi ~(i~
tcrıncınckle itbam cdt•ıı 

~ve Büvük Atatiirkiin aziz 
lıatır:ıtına tcC:t\'uza kadar 
varan bu bcya1ıat1 mcm
ld~etin lıcr )<ı.1rindc oldu
ğu ~ibi şehdmiıde<lc <;ok 
haklı olarak büyük Lir 
nrfrct le kar~ılandı. 

Aziz hatıra~m ı k:ılp

leriıniz<le çok canlı ol:ırak 
\'""'lttırrımız biiYük ölii· 
... -- ··" t" .. 
nün ölme% hatıral:ınıı:ı. 
hürmet edilmediğini gören 
Türk ğtmçliği ve uütiin 
Türk milleti lıu hürmet
sizlik karşısında ne kadar 
hryecanlansa \'C ~cı duy
sa yeri vardır. 

Milli Şefin kurduğu 

temiz birlik havası içinJe 
onun eserlerini ya~atma-. . 
ya \ 'C ilerletmeye azuıet
mi~ olan Türk milletinin, 

• 
~ahsi ihtiraslarla, benlik 
veya şu ve bu iddia ile 
bu birlik havasının bozul
nıasma, yüce kurtarıcıya 

ve bcr hangi l>ir eserine 
dil uzatılmasına tehammü
lü yoktur. 

Kemalist rejim genç-

!iği, Atatiirkiin milli mev
emliyete ibda f'ttiği esc·r
leriu a:::il ve temiz bek
çi~iüir. Bu eserlere. inkı 
lftl.rn. \'C onuıı ya r:ıtuıası
na en ufak bir dil YO el 
utatılmasıııa karf;ı nıüsa-. 
ınaha gü:::tcrcmcz. co~ar, 

\'C iftiharla kalıar!lıı gök
siiııü kar:;:ı 'erir. 

.Milli ~efin kurduğu 1 
l>irl;k iilkibii i<;inde Lliyük, 
küçük her v:ltand:;ı11, her 
hangi hal ''e ınevkii içti
ınaidc: olursa olsun altı 
okun prcıı:::iplcriııi güt 
ınclde muvazzaf oltluğ'ıınu 
uııut ınaıııası lf\zımllır. 

Türk matbuatının. Gc
nc> r<ll Karal><.~ldriıı lrn lw 
~ anatına verecek ı;ok 
güzel \'C hakikatı ifa<le 

ı)dc n ceYapları v<mlır. Fa
k:ıt diinyanın bu ~ünkii 
vaziyeti kar~ısında :-;ahsi 

• p • 

k!l\' .!3 'e ıniirıaka~alara. 

kap1 ~u;rııak bteuıiyonız. 

Yalnız ~unu ka vdet-. . 
rnekic iktifa erleriz ki, bu 
günkü ııeslin çoğu milli 
mücadelenin içinde ya~a.
ını ~ ve büyümüştür. Bü
yük Kurtarıcının ve onun 
etrafıııda çah~anların mem
lekete yaptıkları hizmet
leri çok iyi bilir ve göıile 
görnıii~tür. 

Türk matbuatı Gene-
ralın sandığı gibi d.egil, haki· 

katleri olduğu gibi göstcr
ıuPkle daima yüksek ve 
asilane bir lıarcket takib 

~truiştir. 
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aly .. --rleri 
Bu Sa htan itibaren 
Arnavutluğa Yürüdü 

Ankara 7 Rcldyo - RornadaP, P~1rsis

t en Ye LondraJnu gelen ve biri bini ta
nu1n1layan haberlere gö·-(; İtalya hu 
s·1baha karşı Arnavulluğ~ı, karad~n1 ve 
denizden harekete g<:>ç,niştİr· 

H©ıD<§lplt~ 

. © ırifô Ü <dJ c§l ır~ 

Şehir ~aştan~aşa kapalı ve hayat 
tamamen ~urmuş vaziyettefü 

Halepten bildiriliyor 
Ho Komiserin bir ka· 
rmnamesile dünden iti 
baren \'C son işarc ka
daı· Halep polisi ve jan
darması Fransız u.skeri 
kmnandanlığının emri
ne v<ı rilıniştiı·. 

Bu kararın neşrin

den sonra Fı·aıısız as
keri polis duiresini iş

ğal ede1·ek bütün işi el
lerine almış ve polis 
müdürüne bila. ınliddet 
mezuniyet verilmiştir. 

Gecelel'i şehı İ'l muh
telif yerlcl'inde bam ba
lar atılmakta ye ınüt-

hiş gürültülerle halkı 
uykudan uyandırmak
tadır. 

Şehir baştan başa 
kapalı ve hayat tama
men durmuş vaziyette
dir. Tramvaylar halk 
tarafından taşlanarak 
camları kırılmaktadır. 

Fransız askeri ku
mandanı, atılan bomba
lar Y<.> kargaşalık dola 
yısiyle bir emir name 
neşrederek C c rn il i y c 
ınıntakasında akşam sa
ut yediden itibaren EO'\a

ğa çıkmanın ~rosak ol. 
duğunu ilan eylemiştir. 

Mısır Başvekili öldü 
Ankara G/7Radyo 

Royter aj~nsı l{a
hireden bi ldirivor: 

,/ 

Bn şveki 1 ~la hnıut 
P <iSa <lün vefat et-.. 
miştir· Siyasi nıah-
filler l\lahmut Pa-

şanın esasen basta 
olduğunu SÖ) lenıek 
tedirler. 
Zn nnolunduğuna 

göre yeni k abineyi 
.uchn1et Ali Pnsa . 
kuracaktır. 

Suriye Ka~inesi 
Ankara ü/7 Radyo: 

Suriycde 23 günlük 
bir k;ıbine buhra
nındc.. n sonra kabine 
dün teşekkül etmiş
tir. 

1 Almanya Propa
ğanda Nazırı 

Ankara ü/7 Rac.lvo 
ol 

Alınan propağanda 
nazırı doktor Göb
les Rodosta n tay
va re ile Kahireve 
• w 

gittn iştir. 

ln.ğiliz- Polonya 
görüşmeleri 

A:ı karn ü/7 Radyo 
L 1ndr<1 : SeJahiyet
t< • r ına hfeHer, İn
ği l tere ile Po1onya 
~\ r '.1 SH:d ı ka rşıhklı 
bir y,ffdın1 paktının 
vakında inızalana-
ol 

cağı hildirınektedir-

ler. 

Her gUu binlerce yav
ruyu senin yardımın, 

senin şefkatinle sinesin
de bal'ındıran Çocuk E
sirgeme kurumudur. 

Yılda 1 lira ver Ço
cuk Esirgeme kurumu-
~a üye ol: 

,_ 
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Devlet işletmesi':. ~~~ ~~~-O-K-&L~~ Şe~rimiz~e 

Hava 
Endüstri. i ilcrlenıi~ 

rııcmlckdlere bakar::;~], 

ham nıaduc olarak or
m:m<lan ne karl:ır b:iyiik 
iı:;tifarl<'lf'r tl'nıin l'ltikleıi 

ni görürüz. Bn ı=-elıt·pten 

dulayu1ır ki hu gibi ıııPnı

leketlerde orman i~leriııc 

çok ehemmiyet ,·erilmi~· 

tir. K:.llıuııl:.tr vaz oluna
rak orman kc .. imi tahıl it 
edilmiş ve urnınrılann i~

letilınesi k:ımıııi t;<>n;e,·e
ler dahiline koııulmıı:;tur. 

Bizılc de kaLul edilen or
man kanuııuııda or:naıı

ların dcvlt't taral'ıt1tları 

i:;-letilıııesiııc dair kayıtlar 
vardır. llu çok yüriudc 
olan hiikünılerden i:::tifıı.

<le edenık orman umum 
müdürliigü memleketin 
münasip göı el üğü yı>rler

de t.le,·lct isletnıelcrinc . 
ba~lanm~ bulunıııakt:.alır. 

Devlet işletmeleri kanu
nun tarifine nazaran Vi
Iayct, tevtıi edilecPk Ye 
yurdun on ~ene iı;inuc 

lıl'r tarafıııa k~mil edil
miı;; bulunacaktır. Bu g~ı

ycye \'armak emt•lile i~ 

letmclcri geni~lctnwk için 
ie:ıbcdcn tcul>irler alın

mıştır. 

Ü<'çeıı ti<'nc orman 
umum miiıliirlü~iinliıı lını. 

\'e::ıine 110.0UU ,.e lıu 

sene uütçe::-iııo 150.000 
lira müted:t vil i~lctırıe Sl'r

m:.ı yc~i konu 1 ııı u \'İ ur. Bu 
para iln Zoıığ"uldak 'ilft
yetinin 8<.1frnnboiu kazası 
<lahiliı ı <le bııluııan \'C d0-

mir 'c çelik ı:;aııayiiııin 

ıneı kei'.İ olan Knra!.:ıiik'te 

l.Jir h,lutuıe re,·iri açıIJı. 

Ve bu re,' İre Keltepc Ye 
Büyükdüz ormanları lıiı er 
bölg<' olarak verildi. 

1938 senesi ba~ııHla 
açılan bu revir yaz mev
simi zarf ıııda her iki or
mandan 25.000 metre 
küp çcm ,.c Kükııar toiıı· 
ruğu istihsal etti. Ve hu
nun biiyiik uir kı::;ırıını 
piyasaya :uz eyledi. He
virlerin ıTeni:-:letilmesi ve I:> • 

işletmelerin Yilftyet hu-
dutlarma kadar tcv:ıii 
gayemiz olduğu i<;indir ki 
Karauiik re\'irinc <laha 
iki bölge ilfı vesi nıu"afık 
gürülmü~ ve buralara ica
btıden teknik eleman ta.
vin olunmul"tur. llii. '"C e<.li-. . 
len bölgeler Yalakkııztı 
ye Mcğri lıölgeleriJir . 
~1=1ndan başka Büyükdüz 

orırıaımıııı y:.ınınıh l.ıulu
nan tt{k ir ,.c Kokurdan 
urıııa.11lan <la yiııe Bii>·iik- · 
diiz biılge$İııe ilft' P olıın

mu~lur. Bu ı,;ttrl'llc g:t· 
Yet kı:m bir l':wliyı't <lev
;.l'~i iı;iııde K:ualıük n ·d
riıııize lıeııwn hir misli 
geni~lctilıııi~ lııılııııuyor. 

.KarabUk'ılen b:ı;;-ka Baii
ke:'ir 'il:'.iyetinin Dmsıın

l.ıcy kazası d:.ıhiliııdeki 

Alç:ım orıııaıılar111da da 
lıir revir aı;ılıııı~tır. Uu 
revirden ~imdilik senecle 
40.000 metre küp :tğ·aı;. 

elde edilPcektir. Plünımı

za ~ürn hu rc\'İr dl• ile
ri dı: <l.:ılıa geni:;letile('e
iiinden :ılıııacak sPııcd 
~ 

basılfı.tın yı·kuııu fı0.000 
metre kiipe y:ıkla~acak

tır. Kr-re::;te ihtiyacının 

temini ve piya~rnin tan
zııııı cle,·Jct i~!<!tıne::.iııe 

verilen ' 'azi[elerin en lıa

:;;mJa gclıı11·ktedir . Bu 
maks:ıtla i~l ·tınelcr yal
nız toııınık istilı ~a l ede
rek i~ta:;yoıılanJa, piya
~:ı>'a al"l. <•tıııekle k·:lıı.ı
Y :tl;ak ayııı 'l.aıııaııd.ı falı
rikasyoııa ıla ı.;irc·f' ·\..tir, 

Bu s•ı rct l c ha:;-tan ııilıa

vete kadar v:rni orııı~n-. . 
dan ao-aeı ket'ılikten :-oıı-:::> 

rn onun kereste lıaline 

gctirilme:->iııe kadar olan 
uiitün teknik isle:- de,·let . 
ıııaril't!tile yapıl:ıcuk 'c 
IJö~'IPce k( re:sı e piy:ıs:ı

larnıda arada t'tr:ıda gii

riilen \'(' normal olınıyan 

iııi:;; ve ı;1kışlar:t rncyd:.ın 
verilmiyet:ekt ir. 

-Sonu Yarın-

Yarınki 
Postal a r 
8/4/1939 Cumartesi 

Yarın gelecek 
Tren postası yok
tur. Saat 10 da Kızıl
tep, J)erik, 12 de Nu 
sa ybi n, 1:3 te Cizre, 
İdil, ~lidyat, (iercüş, 
Sa vur, le! te Divar
ba kır, İstnnbuı,"' An-
1,ara ve Anadolu 
posta la rı gelecek, 
saat lS<le'fren pos 
tası gidecektir. 

Diinkü Yazımda,, 
Şehrin1izde )' ::1ğ

n~ur bugü11 <le fa

sile ile şiddetli bir 
surette devaın et

ıniştir. 

Diinkti ya·wııda uir 

<;ok mürettip batalan gö

ziiınc çarptı. Kabahat yal-

nız rııürettiplordt· 

bende de v~ıruır. 

değil • 

Eğ:er $0\ uktun yılrııa. 

yarnk g.ızctc ı;ıkmc<ıya 

kadar ıııathaada IJeklc-

v~ rek vazınııı taslıilıini . . . 
ya p;:'):ı ydıırı. T:.ı bii bu lı:ı

talarn ra;:tlarnaztlıııı. ~I ü

ret.tipler nt' yap!'ııılar: ka
rınc:ı a \'ağ"ına UCDZC\'Pn . ' . 
yazımı çok defa mürek-
kebi kurııt.luktan ~orıra 

baz:.tn lıcn uilc okuyanıi, 

yorum. nn neye heıızt'r 

uilirıııisinL~? Xasrcttiıı Ho
caya l.ıir ~iiıı uir mc>J...tup 
yaztlırmışlar, mektup lJi. 
tince ll o~:ı~ .l lıcl<' lıir oku 
uak!l.lım ııa~ıl oldu. De-
niucc 

- ~liin.:kkebi kurullu . 
:Miirekke!..ıi kunııııadau dc
seyciiuil : okuy:ll.ıilirdiın 

cevabını ' 'N111is. BPııiın 
> 

yazım<l.a öyle mür<'kkelıi 

kuruyuı:ca zornki oku
nur. fine uşkolsun ınii 
ı el tiplercki kiipii kliye 
l..ıenz<:tıııi:~der ve yakı:;;tır

nıışlar. 

l~lrer ,., Ortaokııluıı de-
ğ°(•ıli tarihçbi lıü~ııü lı:ıt 

nıırnlliıııi olsardı, uen de 
bir talQhmsi olar:ık imti
hana g-irs(·ydinı, ftlinıalhıh 

hü:-ıııü lı:ıttaıı lı:.ına ıw. 

m(!ll r:.ırrı bar-ardı. 

Ne İ::ic sayın okııyu
cularıın lıiiyle ufak tef ek 
kusurlarımızı hoş gör,siin
ler. 1Jalumya zoraki nıu
lıarrirlik bu ... 

Y azunın bir yerinde 
mürettip hatası olarak 
küpteki kanırma yerine 
köydeki kavurma yazıl. 

mı~, ueııC'c hata dt•ğil 
se"ap olarak ne köyt.lc 
ka \·urma kaldı, ne küpte .. 

Artık kış baba ümi-
dini kr·~~·n marifetleri 
nin bir kı.-mmı gelecek j 
kışa lıırakarak gitsin. llcr 

~e\· rnc' :-.iuıinde !!"n:k . . . -
~ıe,·sinı:-iz ~PY tH1tle oLa 
sevilmez. 

llugüıılerin sovukları~ 

kab\'clercle ı;;urada Lıırn

da dedi kodu yapanların, 
c;eki~tinlikleri lıir acl:ıını 
görünce kızanııad:ın 

- Vey All:ıh iiıniirlf'r 

versin Bavım Yollu lı:ı~-. . . 
layan riyakftraııe ı-:üzleri 

kadar insana ~o,·uk gP
Jiyor .. 

Gözlül~lü Amce 

Bu sabah S:lHt S 

ze kadar düşen yağ

nıu ı un n}etre ın ü · 

rabbnına bıraktığı 

su n1ikta rı 28 n1ili · 
gran1dıı. 

İngiliz Kralı 
Leh Hariciye Nazırını 

kabul etti 
Ankara G/ü Radyo 

Bugün Inğ·iliz krah 
s~1rayında, Polon~:ı 

Haricivc Nazırı Be. 
ki kabul etın iştir. 

Paristcn veri len 

ha berlcrde Harici
\'e Nazın Bekin in. 
" 
ğilteredeki go .. uş-
nıelerinin ivi netice 

J 

verJiği bildirilnıck. 
tedir. 

ozvelt 
Türl< - Amerikan Ticaret 
anlaşn1asını tasdik etti 

Ankara G/7 Radyo: 
Anıcrika Cunıhur 
reisi Rozvelt, Ank,,
rada in1zn ed ilmiş 

olan Türk - A 111~
ri kan tiearct itilcıf
na nıesını tasdik et
nıişti r. 

~in Kuvvetleri ilerliyorlar 
Ank~ıra 11/'l Radyo 

Çin rl j 4 nsı bildiri
voı: 
" 

Çin ku vetleri hep 
birlikte ilerlen1ck
te ve tanrruza geç
n1ektedirler. 

Bir kol, Şn ns eya
letinin cenubuna 
doğru yü& ünıekt~ 

ve denıir volu isti-
~ 

k~ nıetinde <lüşn1a. 
na hücu ı n etnıek t~
dir. Diğer bir ko1-
da n ş lrktan hare
kPta geçnıiştir. 

Bir kol dcı, Yon~t
hn y demiryolu is. 
tikanıetinde ilerle
ınektedir. 
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Avrupa !\1ektubu: 

BaUeriler Dişi Çürüdiyar 
Viyana (IIm:u~ i) - Ho

lıert Koh . Herlin enstitii
siiııdt·rı, l'rofe(:ür A. II. 
Gırı~, Viyarı:Hfa toplanan 
"J!iıuobiloğ" kf)grası., uda 
dis ı·ürıiklii r•iiıı .b<ıkteıi-• ... " 
!erin talırilJatındaıı ileri 
geldiğ'ini ı'<; hunun bir il
leti ~ariyc olduğ'un:ı dair 
ıııühiııı hir konferans ver
tııi~tir. Bu fıliıııiıı, di;;:leri 
tarip eclcıı lı:ıkt:ıriler i.izc. 
ı-inıle ~·:ıptığı lıir takım 
teerübei iııııiye ,.e ft1nııi
Ye t>tı·afa nıerak \'l' lıc

Yl'Carı ııy.rndırıııı~tır. 

Bu diş !,'iiriil,lüğ'ii lıil
has~a kiiltiirc..ı yffk. elmiş 
nıilletlerde te~adiif edil
diği halde i pt iuai ,.e gö
~·1:>1.ıc halimle y:ı:;;ay:..ırı ka
Lilelr>rdc ra::t gcliıııııc
rni~tir. 

lfafriytıt Psnasında Av. 
ı-tıpanııı c:-;ki devirlcr;ncle 
Ya~:uııı~ in~an clişlı•rimlc 

de uir IJoşltığ'<l tcsa<liif 
<•diJmc:ui~tir. hte bu yiiz
den diş <;ii riikliiğ ü bir 
~!edeni hastalık,, zümresi
ne <lalıil olmuştur. 

._.inıdiyr: kad:-ır di;;; 
ÇiiriikHF~·u lıa~kıııda f'ıı :-- . 
su!'rt le n:ızariyo yiirütiilii-
Yordu. ~J(·<leııl in~anlar. 

biisbiitiin tabiattan h:ıric 
bir takıırı g-ıc1a alnıağ; 
:ıdc·t eclirııııi~lr·rdır. llal-1 
bııki "ah~i irır:ml~r tabi
atın vcrdi~i gidalar<lan 
b:ışka bir gida alnı:tğı 

isbat edilenwyordıı. 

Bu sıırPtlc h:tktcriııin 

cinsi ve bulunduğu yer \'C 

sureti teksiri gibi miihinı 

hadiselerde ınr.çlıııl kal. 
mı~<lı. 

Pı ofı s1::ör Gins. ııih:1-

y..,t bir :-istem dairesinde 
yalnız dişler iizerindc de

ğ'il at::rım vu buğ:1zm et
rafındaki cih~zıda tedkiki 

koyuldu ve bu 8tıretle 

bakterilerin yerlPşe hildi
gi malrnllı ke~f etmek i:s
tPyordu. 

Bu ağım ctrnfınıla 
ikamet eden Bakterik·r bir 
transport: bir lıaşka yrre 

götiirülırıc.:sirıe t0hanııniil 

cdeıncdi:;indcn öliirlcr ve 

lııı suret.le tecritliıle miim

k üu olmadı l!"ınd 'lll bir rıı ii ... 

amma halini alnıı:::'1ı. 

Profrs~ör Girıs şimdiyej 

kadar te::;bit edilmeyen . . 
iki dilziııeden :ı\':ığı olın:ı -

yaıı bakiariler <'İıısirı tefri
kine muvaffak ulıntı::tur. 

Bıı B:ıi.:terilı..:ı di ~i delcrc·k

ten ve k •ınirC'rc:ktcn y~ş:ır/ 
J:1r. Bu Bakteriler ne yi

yecekte \'C ne ha \'a vene- ! 
/ 

de suda lnılıı.nıırlar. Bun

ların rııe,·cudıyl'ti insaıı· / 

!arın daha be ... ikt~ lıulıınan 
çocuğa mikrobı a .. ıladı-

(Ulus Sesi) 
ı...;:lyı 1189 

ır------------y----1 i m n 1 Ü k 
f ......... ~.~ ... ···~~~ • .J 1~=liiiiil P. YASA - .. 

Türkiye ra~yo~if üz yon Postaları 
Türkiye radyosu Ankara radyosu 

Uzun Daf~a: -----
K 1sa J>nlğa : 

rn:rn m. 188 hC:l. / 1 ~o K V\', 

HJ.7 4 ın. 1.) 193 l\ es. /:?O K vv. 
31,iO ııı. 0413.) :Kes./ :?O Kvv. 

Bu günkü proğram 
1 ~,:w Pro~raın fiyat 

J2,:J5 Türk ıniizigi-J>I 21,15 Tiirk miizigi 

13:00 )lt·ıııleket Saat a- 21,00 .:\fcı?ıl(•h.ct S:ı:ıt a-
yarı. ajans meteoroloji ha- yMı 
lıerlcri 

:! 1,00 Koııu~rııa Haftalık 
13.1.'5.14 ~f iizik Karı~ık sp(Jr serd~i 

proğT~tm-J>I 

17.30 Konu:;;-nıa Irıkilap 
tarilıi de~Jt .. ıi- lfalke\'iıı
dcn naklen 

18.30 Proğ'r:.ım 

18.35 1'Iüzik Nc~'eli uıü-, . 
zik-PI 

19,00 Konu~nıa 

19.15 'l'iirk miiıigifa::ııl 
hryeti 

21.J 5 E:;,hanı~ tah\'il:1ı, 
kambiyo-nukut l.ıornafü 
fiyat 

., • -~·- 1'..T • 1 ' l 1 1 y--ı ~., .... > ı,•::;-ı~ıJ p :t~ :ır- \, 

21,30 Müzik ~cııfoilik 
plaklar 

2~,30 )lü.zık )'.elocliler !:~ 

1
. 

23,00 M uzık Cazuaııcl 1 ı 

:?J,45,24 Son :ıjan~. ha
~0,00 Ajanf-:, meteoroloji l lH•rlı·ri ,.c y:ırınki Proğ·-

haberltri, Zir:wt lıursası ram. 

( 23 Nisan Çocuk Bayramı) 
Sinema Sahiplerine: 

Çocuk varlığına Aileleri ilgilendire· 

BıJ~r -ı-2~ ·~ 
Arpa ~ 40 

-liıliBirçın·aT20 = 
f >nrı 2 50 

... Tohut --- 5 50 
.\1ercimek 2- 75 
Pirinç ~ -.., ... 
Sade Yar~ 86 -

- - r-Tere y~ı--- -
1 Zr>vrirı v:P·ı 70 --

- · ----!.._ ~ 

Yiin - 44- --
I>eri ___ 40 --
:---::---~-~- --
Badenı 18 

-90-

rdin 
ilayet Daimi 

Encümeninden 
Mel'kcz ve mülhakat 

okullarına yaptırılacak 
150 aded sıra ile 130 
aded siyah yazı tahtası 
ayrı ayrı olarak açık 

eksiltmeye çıkarılmıstır. 

İhale 11/4/ 939 Salı cek Filinılerle siz de bu n1illi ve miişte· 
g:~nii saat 1L1 de Mardin 

rek d.--:v.tya iştirak ediniz. 

ıl U:;:iin meıni:;;lrrd i r. l\1cdtni 
insaniarın aldıkları gida 
kireci :ız V(! vitanıiııi za. 
Yil' olJuğu için lıu mad
dt>Ierılen uıalırıım olan 
cli~ 1 er c;abuk ~iiriir. 

Fukat hu '' kiiltiir na
zariyesi" r•in hir faidPsi 
g<>rüldü. Bu (,'iiriikliiğiin 

cliğ·er di~lcrc şir:ıyet et
trıemcsi için lıurıların dol
durulması ça.rc~ine lı:ıkıl 
flı. Bu iisulle diş çiirüınc
~i az çok tiiriiyor fakat 
Seyrine biislıütiin mani 
''lun:ımiyordu. 

ğıııdan itibaren lıaşlar. Bu 

haktf'rilcr ağ'ııda ıı çocuğa 

nakledi ldiğ'i it;iıı öpmcnıc

lidir. Ayni z:ınıanua lıu 

bakteri kolaylıkla hazın 

olsun diye etme•~i cir.·ne-

Çocuk B~ıyr:~nıı ynkbştı. Çocuklar::ı 
gö.:;ten·ceğiniz FiJin1leri hazırlıyornnısu 
nuz. 

Daimi Encümeninde ya
pılacaJ tır. 

Sıraların muvakkat 
teminat mıktarı 101 lıi
"'a 25 kuruş siyah yazı 
tahtalarının da 18 Lira
dı!'. İsteklilerin ve şart
nameleri görmek iste
yenlerin müracaatları 
ilan olunur. 

Bir k:ı~~ ~ene evvelde 
bakterilerin kireei az diş
lerın icerisin~ girPrck çü
tUtrneO-e ~eb<'b oldui'ruda ' M ~ t-, 

ıleri sürüldü. Fakat Ilak-
l'rilerin bu tahribatı diş
lerin üzeriııdemi yoksa içe
ti~indewi yapdı~; bir türlü 1 

r:ı o 

rııek ve hududa siidü 5C-

riıılc~dirınek üzere üflemek 
vey:ı tatınakl.ıda nakıl 

cdilelıilir. İleride dişlerin 
Lüsbütün cürünıemesi i"in .• 
tatbiki icap •)<len tedbir-
ler hakikaten gilçdür. 

lştc bu yüz<lcıı diş tc. 
da.dsiııe ilk diş çıktığı 

zam:uıd:ınl.ıeri çocuklarda 
itina edilmek lflzımdır. 

Çocuk u~y1:1 n11rtb Çocuklaıa ör~re_ 
tici, e{!Jendi ric i ter hi vevi Fili n1 ler ha -

<.J ' ~ 

zırhvnrak Bavrıınu1 istirak ediniz. 
" " . 

Yurdun en uzak köşesindeki Yoksul Yav. 
ruların sağlığına erişebilmek için Yılda bir 
Lira verip Çocuk Esirgeme Kurumuna Üye 
olalım ... 

5-7-8-10 

ı ,---
Yurddaş! 

Yerli mah 

Kullan 



tDAREHANESİ 
Eakl lhılke?l & ... l H 1 M+•f Daire --- --

TeljTaf Adrui 
Mardinde "Ulus Sesi,, 

Umumi Neşriyat Ye Yazı işleri 

Direktörü 

~1. Siret Bayar 
Baaıldıj'ı yer: (ULUS SESI) Raaımevi 

YURTTAŞ! ~ ..... 

Türk Hava ] ~ 
Türk evinin şe- lyan bir ~ v, Çocuk·

refli nnanesi kiler-, suz bir vuva kad :ı r ., 

dir. tadsız<lır. 
~ 

K ·r muna ~~ . 
> ~ 

Kavanoz, kava- Bu güzel anane 
noz reçelleri, şişe I nıizi yaşataiım. 
şişe şurupları olnıa-

Vardım Et ~ ~ c:ıa :O c.':) 

a•Q••••••••••••••~•a•••••••e•••••s•••••••••• •• 
·······················~•9••················-··-•• •.n .. ~. .. ·~ 

iS Y urtdaş! il 
Bu yardım ~n bQ· 1 ~ l 
yükbiryurdb .r.11Q} ~ ~ 

cg ~ ~ 

•• •• •• aQ 
•• c~ 

SE KURD J(jUM JZ FABRE· SS 
•• •• 

ı !! KALAR VE VAPTIÖIM l ~~ 
•• •• 
5! DEMİRVOLLAR !! 
•• ea •• •J 

cudur. ~ i ~ 
> ~-< 

:: Hep ulusun biriktirıne giicüne ~ ! 
:: dayanır. : ·· 
•• •• •• •• ii Bu gücü arttırmak hep senin ;; 
•• •• 

Birvarmis 
~ 

B'ryokmuş .. 
Evvel zaman icinde 

;:, 

ÇOIC GÜZEL Hil<AYE 
tiTABIDIR 

• ... 
ti. 

:1 
1 

:; elindedir !5 .. ~~ 

······················~·····••&••···········~··~ ......... , ................................... •••: ... . 

O MARDİ C) 
.. ; . 
(~ 
(i 

~~ceo~~\\ooa !. 
Sattık için İçiçokgiizelHikdyeve ~(.gl~ U U U\9" W .,,~ 
Masallarla dalu bu kitibı her çoco \!~ 

-ia-ta,_·siyua..e -e-.ı:sa:~:.j:. ... :- ~~---" 1~ Doğu illerinin en moDern ~ir BAS 1 M EV I O I R ~~ 

1- ~ Tür Hava Kurumu 
l1 Cl M T [ R T i p 

Biiyük Piyangosu 
rı ncü Keşide: 11 Nisan / 93ü dedir 

Büyük İkramiye: 50.000 Liradır ... 

:. Her nevi Def ter, Çek, Bo- :;.-;:;~;~t!::t~~:'ii~ : -~ 
:e;' no, Makbuz, Kağıt başlık- ha.rDerle çok şık /!{,/ 
~'D ları, Kartvizit, Davetiye, ~eçete kagılnrı \:1iı, 
~· Duvar afişleri, Sinen1a ve basılır. (( 

Tiyatro biletleri çok güzel .\liicellitbaneıniz Yardır. e-~1 
~,, ... 

bir şekilde bas!ltr ve kısa Her boyda kitah, defter 

bir nıüddet içinde tesli:n ve sair uütün ~eyler çok t: 
:;:ık ve begenilecek şekil- l;,-

edilir. de tcclid edilir. ~ 

I~ ·~ 
Bun<lan ha~ka: liJ.000, 1~.000, 10.000 liralık J!MI ~ 

ikranıiyclerh~ (20.000 ve 10.000) liralık iki adet mü- • V cril?cek sip:ı~~şl~r, .. _~öd erilecek .paral.:ır ~1'.ır<linde ( Ulu~ Se~i 1 
kafat vardır... 'A Basımcn ) İdare mudurlug-u namına gönderılınelıtlır. tf~ 

Yeni tertipten bir bilet alarak iştirilk etmeyi ih. JftII Dışarıdan gönderilecek sipariş nümunelerinin ok•1naklı bir i: 
' mal ctmc~·iniı. Siz <le piyangonun mesut ve bahti- ~ rsuette yazılmasını sayın müşteriler·imizden dileriz. 6__" 
yarları arasına girmiş olursunuz. . . ~ W, 

/,--~---------~········ .. --~-


