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~hat Notları: 

Tarihi bir gün .. 
Ankar& : Siret Bayar 

1 

Kuruluş yılı ı Ağustos 927 

Basın Birligi 7 onğresi 

dün açıldı 
lın Ankaraya vı:trıı;;ımı
~· ertesi günü Hata
, ın An· 

bir ağızdan l Yaşa İnö
nü] diye bağırdılar. Ve 
Ebedi Şefin manevi 
huzurunda say~ı ile 
eğildiler. 

1 t 

'Dahiliye Vekili Faik öztırak mühiın t .. .tvatana kavuş-

lugunu müjdeleyen an· 
kaşrnanın kamutayda. 

1
.:bul edilişi giinti ne 
4Slladı. 

193~ gün ( 23 Haziı'an 
d ' ) Ankara yerin
h~n oynadı. Yirmi yıl
k davamızın zaferi 
ı.~ı·şısında coştu, eşsiz 
U}l' g·· \' un yaşadı. Daha 

Hatay anlaşmasile 

bcrabeı· Türk--Fransız 

mfü;;terek beyanname
sinin de kamutayca tas
dik edilişi duyulan Re

vi nç ve heyecanı bir 
kat daha arttırdı, bu 
güzel vesile ile Tür
k ün kalbi Ankara ta

rihi bir giinünü daha 
yaşadı. 

• k aktınctan çok evvel 
"d~lllutay konuşmalarını 
d •nlenıek ve son mü} 
illeyi almak için Ulus 
b·e~ dunıııa ve şehrin 
n~ı <;ok yerlerine ko
le .cnuş olan hoperlör- Hiç şüphe yok ki, 
d rıu başına bir·iken ca- AnkarRda olduğu gibi, 
e ve sokaklara akın bütün yutda bu mes'ut 
~den halk büyük bir günde ber Ttirk yuı-t
t eyecan içinde kanıu- daşın kalbi Ebedi Şef 

bayın açılma anını sa- Atatürke karşı biı· da 
l l'Sl l z ıkla beklıyordu. ha minnet ve şükranla 

ır. . çarpmıştır. Çünkü; bn 
r·art u d.en bıre lıer ta- kutlu günün zaferi, yi
<lH· ~ bır alkış tufanı- ne onun esel'idir. 
le optu. Kürsüye ge-

n 
n Başvekilin sözleri- Hayatının son vılla-e h . 

. . er kes kulak ke- rını \'e hatta son saat-
Slluı \ ·· · · H 
6
, · uz binleıce ın- lerını atay dava. ıııa. 
a~11? l1lı'afı çınlata~ ~~kf.~den .. lıüy~k Ata
ar· ~ ve yaşa seslerı turkun, gozlt rı yalnız 
ki~sında biten Başvc- Hatay için aı·kada kal
ta~~ nutuklar~ ve. onu mış, bu güzelim yurd 
be 1 eden hatipler in :parçasının~ Ana vatana 
ı Yanatınctan sonra an- :kavuşm a hay alile ka-
aşruan 1 kab ın kaıııurn.yca panmıştı. 

k.e , uı ediliş anı, her 
~01 stf! tasvirine imkan Büyük İnönü b{ı da-
:ne,rn.ayo.n bir sevinç \'C vayı zafere eriştirmek-

} ş e Yarattı Hopcı·lür- le aziz Atanın da ru· 
eı· b · 
la 

aşlndaıı daifılan- hunu şad etmiştir. Bil-
i' c b ı cı ~dde ve sokaklnr. vesi e :;;unu da kaydet-

• a lııı·hirini tebı·ik et- nıek h~terim ki, Hataya 
;~el: hn~ladı. Bir lah- k'lvuştuğnnıuzdan do
ş Şehır baştan ba- layı ne kadar bahtiyar 
ı~du.~ bayraklarla stis- isek, dostumuz Fransa 

ı. ile de aramızdaki ihti-
U lafları bel'taraf ederek 

ki . l us meydanında- sarsılmaz hlr dostluk 
anıtın .... d . lan · onun e top- vücuda getırmek im· 

kti a;: ve .aziz Atatür· kfinını elde ettiğinıiz 
n atırasını ilı \'a eden için de o b aJar mes-

Qıı binler<!e ı·ns"n b d ~ ep 1 u u~. 

bir nutuk söyldi 
Ankara 10 [Hususi] 
Basın Birligi kon
gresi bu gün saat 
onda, 0<1hiliye Ve
kalet konferans sa
)o ,funda topla nnıış
tır. 

[) ı hi l ive 
ol 

Vekili 1 
Fcıik ()ztırakın ~çış 
nutkundan sonr<l 
konğre riyaset di-

l vanı ve mıntaka 

1 

azaları scçinıi ya
pıln1ışt1r. 

1 Suriye Haberlerimiz 1 
3 mıntakaya dahili 

istiklal verildi 

1 Mareşal ~aKmağın 
teşekkürü 

Ankarn 10 A. A. -
Genelkurrnay baş
kanı ~la reşn l FeY
zi Çaknıak, Hata
yın ana \'at~na ka
vuşn1as1 nıünasebe
tile alJıkları tebrik 
telğraflarına teftiş
te bulunduğundan 
Ce\'a p vermek inı-

IIalep (Ilus11~i) _ E,·. ·---·--------! kfınsızhğ1 knrş1sııı-
"elki .. g-Hı~ ~:ıı~ı:ı. gidc·ıı ı da teş~kkürl~rinin 
yül'e koıııı~cr, Cn.ırP, c,,_ 1hl~ğınn Anadolu 
ucld iinız vr Lazk iyı") ıııın- • 

ı 
Ajansını tnen1ur l't-

talrnlanrıın talıi olaeaı!ı 
yeni idare n'jiıııirıe aid n1iş\erd i r. 
ııiıamnaıııcleri ilan etilli;'· \ 
tir. 1 ' 

Bu ııirnınnanıelert• gü- 1 
re lıu tiç nııntaka. d;\İrP ı 

reblerinderı tf'\'l'kkül ı•dt .. 
cd~ birer ıııüdüı !er nH•clbi 
taraf111cian idare Pdilı>cek 
,.r. lıurıhra nıırıtai.aııın 

~I ulıafızı Y alisi) riym:<•t 
edeeektir. L:1zkiyı· 'e Cc 
hPlılürıız ~luhafızları ıııii· 

diirln ı.neclisi tarafmılıın 

seçilPcek ve yl4ı li olacak· 
tır . 

Ct•ıirc muhafızı fnın· 

sız olar;ık \'P yilce konıi· 
~er tarafından •tayin olu 
n:ıcaktır. 

)lıntakanın uiit iin ıne
murl:ıı ını :\Iuhafıt.lar ta

Xuri Sait P<tşa 

Irak · Hicaz fütilafı 
1 

Bağdat [A.A.) - Irak 
1 pnrlanwnto~uııda harici 

j siya et ınüzakerl<>ri csıı:ı 
Rında süz alan Ifa~\'ı•k il 

1 Nuri Sait P:ı:--:ı. Irak İlt! 
1 İbni::uut hükfıı;H.·ti ~ır:1sın-

~ in edl'ceklı'rdir. Iler üt; 

-:: Sonu 2 inci sa~'fede- 1 

d:ıki nıünas<'betlı>ıde bazı 
r ihtilaflar ı;ıktıg;ını bildirmi~ 

'e Bağ·dadırı ihti lafları 

-Sonu 3 üucü sa~ft:de-
.ı. -

: MosKova müzaKe· 
1 

releri 
1 İki tez uzerin~e ya~laşma 

~asıl ol~u 
Ankara 10 :\. A. -

Havas ~j 111sı bildi-. 
rıvor: 

Mo .. ko\··ada Bav 
.; 

~lolotofhı İngiliz ve 

F ra ns~z nıünıessil
leri ;ı rnsında iki te~ 
üzerinde bir yak
l ışn1a hasıl ol_nıuş .. 
tur. 
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Rayta 2 <Ulus Sesi) Sayı 126H 
78 r as fi rr ar • EZ 

~lYlırôy<®<dJ<® 

3 mıntakaya dahili 
istiklal verildi 

Ş~HIR Ve 11 I HllS flKRALAR IJ 
1 LÇ E . 

0 A BE :ı L 1:: il / Neye üzülıyormuş ... 

- 1 inci s: 'fede ;ı n1abat -

mıtakada \'ÜC'C. komi. ı rin ' Sıırh·e ile si\':u.>i ve te~rii . .. . . 
tayin edecPği Fran~ız ınu- bakımd:m kü~·ük bir ra-
hakemelPri ihdas edilıııi:;-- bıta~ı olacaktır. 

tir. 

1 

Bu yerlerd6 Suriye 
Dal~~Ji i~~erinde t:ıı~rn.- bayrağ"ııım yanında mıtı-

men mustakıl olan Ct-zıre, ta 'rnların hususi bavrak-
CelJeldüruz ve Lazkiyenin . lan b~ılunacaktır. · 1 

l~ken~urun Limanı 1 

Resme tabi 
olmayacak 
Ordu evlerinde rniin

haı::.iı an su hav ve a:sJ...eri 

Savur Kaymakamı Nurettin Aynuksa 
S avu r Ka vn1a kan11 Bav Nurettin 

J J 

nuksa dün şehrin1i ze ge l oıişti r. 
Arkadaş1111 ız1-1 hoş geldiniz der iz. 

usay in e 
Yeni Hükumet binası 

yapılacak 

Av-., 

ı~kenderunda nıer

kez 1 i n1a n teşk iJa tı 
yapıl cı caktır. D e v· 
let <lenizvoll a rı Um. ,, 
müdürlüğünce tet 
kiklere ba şLı nnı ış 
tır. 

ıı. .. murlarla füleleri t'fra- Nusaybin [Hususi] l tı şrin ayı içer isi n-
<Lrıa güst~rilen sinema- B d 1 unı a . yapı acak de iha l t>s İ ya pıl nıa-
larl:ıı ha.yir cemiyetleri, 1 · 

o an yenı Hükun1et sı ih t i n1 alı olan k rı
ı-ııor kulüpleri ' 'e Halk 

Bir arauın kamn ölür 
Arkada~l:m onun üzülme· 
diğ"i görürler. Bir müddet 
sonra eşeği ölür Adamı 
pPk ziyade kederlendiğini 
göriirl<'r: 

Karın ölür ... iizülmedin 
uir e~ej!'e netlen hu kadar 
kedeılt!ııiyorsurı"? nı:rler: 

Karın öldiiğ"ü zaınaıı, 

kom~u kadınlar toplanmı:;; 
merak etme sana. daha 
iyüıini alırız <lemislercli de . 
onun i~iıı iizülmemiştinı. 

1 • <l. . k. •• ıın ı ıse. -ımsf: sana <':;-
ı ek alacağız drmiyor dcı. 

ona üzülüyorum. demiştir. 

Şüpheli bir adam 
yak(}iandı 

evlt>ri tarafından tama- binası n ı n ya k ında z,ı nıız hüln1n1et bi-
Illr'n paras11, olarak hal- muameleleri bi t ınek na sı ~11 n ayni ay İ çe- Istanbulda, Bakır-
ka ,.,~ ri1t·ct>k kon:.-;er ,.e üzredir. ri s inde i n şasına baş- köyde asker i nıın-Alman aleyhtarlığı 

Çekoslovakyalı bir 
adam Ne vvork ser-

tl uı:>iller \" gö~terilecek la nn1ası ku vvetle 
fl . 1 ı.· / Önümüzdeki iJk nıuhtenıeldı·r· tcı ka J a rda şüpheli 

ını er resme tauı <J!nıa-

y:ıcak:ır. ,- - ------ ---------- - bir vaziyette dola 

"' 
ğisinde Almanya 
aleyhine beyanna 

Müfüiş ~ir tuğyan 
n1eler dağıtn11ştır. Anıerikada vukua 

Rodosta tezy~ k g~len t~ğyan yü-
zunden hı r çok kin1-

Rodos adası nda 1 s~ler boğ·ulmuş, n1ü
İtcdyan tezyiki C1 rt- hinı zararla r ol-
nuştır. H cı lk et bu nıuştu r, 
lan1rıdığından Bey-
gir eti yen1ekte<l ir. Satın alınacak 

Silah altına çağrılaca~ 1 N:ıfi a Vekaleti , 
Iza11 r su ve elekti-

.Ingilt~re. hü kume- 1 ri k şirke tl e rini sa- 1 
tı bazı ıhtı yrı t sınıf. tın a Jn1~ğa ka r ar · 
ları silah !llt ı na ça- vermiştir, 
ğıraca ktır . 

Po!onya pavyonu 
Polonvn hükuıne-,, 

ti İznıir fuarında 
bir pa vyoıı inşa et-
ti re c~· kti r. • 

1 

Alman Nazırı 
A l ına n Hariciye 

N ızırın ın vakında 
J 

Lo 1dr<ı yn gidece<Yi 
ha ber verii rnekt~
dir. 

ı şa n Ya kub adında 

Evel~i gün yapılan ~e~ir kupa bir adam yaka lan-y mıştır. 

maçları 
l Evelki gün şehir sa. 

S kt ,. , .. h 1 ICa an OiIDUŞ"' asın ' 3 kü<;i~kll' r arasın-! da yapıl;rn .f utlrnl t<"~,·ik 
İznıirde şiddetli sı· nıü:rn.b:.ıkasından sonra 

cakla r<lcı n bir l< işi bölge lıirinci ,.e ikinci fut

ö lmüştür. bol takımları kupa ma<;
larını <la tamamlamıştır. 

Bu kar~ılaşma<la 4-1 

1000 yataklı 
Hastahane 

İstanbulda yeniden 
ya ptı rı l a ca k o 1 an 
bin ya ta klı hastane
ni n planlan hazır
lann ı aktadır . 

Yarınki gibi Rürprizli ve faik bi r ı---------

Pos t al a r 
5/ 7 / 930 Çarşamba 

Yarın '"abalı ~:ıat 8.:10 
d.ı Eki,i;p ı P.S Tren post<ısı 
gek<.•ek: S~vtır, ÜPrC'ii.,, 
:Midyat, İdil, (' ;zre, Di 
yarbakır, Xu~aybirı, Kı

zıltepe ve Derik po~tala rı 
egidcektir. • 

rıetice ile galip gı·lı:rı ikin
c~. takı~nıu nıuvaffakiyeti; 

1 şııplH·~ıı k;, ( .. \ ) oyuncu-

!arının nıiist·ıkbeI çalışma 
gayı-etiııi çoğ'altrııakta ıuU
t>ssir olacaktır. 

YlYlr'lt©J©ış: 
t<ızllaya yardım et .. 

Mektup ki.,esi ~aat 8 
den 17 yP, Ha ,·aJA \o 
Paket kısmı ela saat 8 

l drn 15 ~e kadar a~ıktır. WMardin Türkgücü sporcuları 

t 
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Irak -Hicaz arasında 
ihtilaf 

I ~ •••• R.i .. o··v·o····ı; g Ün 1 Ü k 
..................................................... ı>i~~~~ .... 

raK Başve~ili 
~ısırın veya 
a~Ka ~evletin 
~Uemliğini 

istiyor 
- ı · . ıncı şayf Pdeo -

~fısır• . 
llJ .. 

0 1 
ın "Cyahut <1iğ'rr bir 

' 1 ek · 

İbnissuud 

met kurulması için gayret
leriıw de,•am edeceğini 

bildirmiştir. 

te\'<]' eı ın lıekeıııliğ'inc 
\·e ıe hazır oldur;una ilfi- Nihayet hiikftmetin ba-

etıniştir. 
0 

rid ~iyasetini tarif ~den 
Irak .

1 
l Baş,•Pkil. Irak'ın !aaliye-

<laki .~ e ngilter~ arn~ın- ı tinin koııı::ıu :ıkd<.'niz ' 'C 

~c·ct mun:ı t>uetlcrden h:ıh · 1 i~lfun ıneml~kctlNiııc inhi
ask:n. Nuri Sai<l Paşa sar eylediğini ve l.ıiri Sa-
k rı haıırlıklaı i<'iıı Jr:ı. d!Hıflt paktı, di~er de lb-
a LP · . } '·ı· ı· t 
1 

\\ ınılnm ngı ıı ı- ni:::suut hükftmiti ve yemen a ık t. . 1 ır i~ti!·raz vermiş 1·ıe ittifak paktı ol 
rılan l ... "' 
e ngiltercnin do5tane nıak üzere iki \'t>Sikaya 

delllt a!ıatını hillıas~a kay- davandıaını tasrih etmiş 
nıı "f . I"' 

~ ır. ve lunissuut Arabista-
eı ?.a'i vekil, Fili::5tin me- 1 ni ve Yemen il~ ola~ it
lra~·llıe ~:ıua~ cdı•rek. tifakm ~.lı::ı_ıra \'~ dığer 
ltk ın •. <lıgcr Arap rnecn- Arap hu.kt~~.et_lerın.~ de 
lli ~tle.rıle heralrnr, siyo- 1 te~mil cJıl<lı;.pnı g~H"mPk 
k·st sıyusetinin ortadan ümi•lini izlıar eylıyer:k 
uı~!~1 rılı~~ası ve Filistinde \ sözlerine nihayet \'t'rmış-

1 nıust:ıkil bir hükıl- tir. .........__ ______________________________ __ 

Tevkif edildiler 
ı ' t b ı . 'an uldn, Hav-

su·riye kabi· 
• 

nesı 

Tür~iye Ha~yo~ifüzyon Postaları- , nu~d·y _l_!_ı~ 
Arpa 1 

., 40 

Türkiye radyosu Ankara radyosu ' -~ı:r:ııi rçü,·aı ı 57~ 1 50 
--;,"\"oh ut- --- --6- --

Uzun Oali'a: -----
Kısa Dali•: 

1648 m. 18:1 Kcı-. / 120 Kn» 

19.74 m. 15195 Kes. / :?O J\xv. 
31.70 m. 9-165 Kcs./:?O Kvv. 

ı1 ·~ .\Ierciı"iıek __ 3- -
Pirinç ~5 --

-S:ıde Y:ı~ 95 --

Bu günkü proğram 
11· 7. 939 Salı 

12,30 Proğram. 

12,35 Türk müzi~i. 

1 20,30 Türk milzigi Kla~ik 
proğram Ankara Rad-

1 

yosu Küme sesve saz 
lwyeti 

13,00 Memleket saat aya- \ 

rı, ajans ve meteoroloji 

haberleri 

:20. 10 Konu:;iCna 

21.25 Nt>~eli plaklar R. 

13,15,14 Müzik Beetho
van -5 iıı<'i ı:ı.t•nfoni -Pl 

19,00 Proğ"ram. 

2 ! :30 Orkestra proğra
mının takdimi - Gluck, 
Beethoven, vva~ner H. 
Halil Bedi Yönetken 

'i'e~·e yao-~---- --- . ~ 
Zenin va:rı 70 . ,__,_~ __ , __ --
Yün 40 --

1 
Deri 40 -

1 Badem 20 
\ Badem içi 

--- --
95 --

Ceviı 1 

1 CeYiı içi 
-

-- -
1 

.Mahlep 25 
Maıi 

-
19 -

1 Kesme Şeker 35 -. 
Toz şeker 31 -
.Kahve 120 --------
Sabun 42 
<;ay 350 -

-fu.irlluıuınj 20 -------
Pekuıez I~ 
Hal ı 50 -19,05 Müzik Vilali -Ş·ı.

kon, çalan Japue Thiba-
u-PI 

~1,45 ~Hiıik ( Ha<lyo or
kestraı:;ı - ŞPf Hasan Ferit 1 
Al nar 

2:ı,oo son aıans 1ıa1ıcr. 1 Y 11~8 { 1 } lira 
)Pri, ziraat, esham, tahvi- \ .. . 19, 15 Türk müziği Fasıl 

heyeti 
lat, kaıııl.ıiyo. nukut borsa- Her gun bıolerce yav-
sı fiyat ruyu senin yardımın, 

20,00 Memleket saataya 
· t 1 ·· h j ~3,·_i>O ~lülik (C'',·1 ıbarıt -rı, aJans ve nıe eoro OJt a- ~ 

berleri Pl.) 

20, 15 Konuşma 23,55-24 Yarınki Po
ro;:tram. 

icranın 

senin şefkatinle sinesin 
de barındıran Çocuk E

sirgeme kurumudur. 

Yılda ı lira ver Ço· 
cuk Esirgeme kurumu
na tiye ol. 

tıye ve Mevhihe İ~- Halep Oiu$ıı::-i ı - Ueıirc 
tni n<lt ik İ kadın ö<r- L:ıskive \ 't' CebPldiirui'.e \ 
tet o -

l 
n1en alenen ha 1- m<&halli btiklal veren nizaıo 

Cezai kararlarından ah
nacak harçlar 

.Çocuk 
Çocuk Esirgenıe 

Kuruınu Genel nıer-q n " naml,nin yüce komi~er ta
.. ar ve hava duv--<1lll· • ., rafı tHla n ilfrnı üzen~ bir 
0 arını renci<le ede- mUduettendPn ueı i nrn' ak-
C.:k Ş kilde hareket l katcn idarci umur «•<len 
ettiklerinden te\'kif Nasuh Buhari k:ılıiııesi 
e<l,·ı . l rırotesto makamında l.ıüs-

ll)IŞ erdir. bütün çekilmi~tir. Heisi 
" Cumhur Haşim Ata~inin 

Ohem'ışte 1 Lugnn ya~ın i::;ıira~ı bek-u lenııwkteclır. 

fırtınanın zararları Çekirge af eti 

Temyiz nıahke- 1 icra tetkik merci- kezi tarafından çı-
. " h ' · 1 ),,._rı'ııden verı'len ce- karılmakta 0 l 3 n 

nıes1 u n1urnı t v et t 1 (Ç ) 
k 

Zflİ hükün11erden de- . ocuk a<llı dergi-
icrcı tet ik nH· ı ci- ( ) S k 

ıa'· ı harç tarifesi nın 146 ayısı çı -
inin cez"i hükünı-
l 

k;oununun 50 nci n11ştır. 
erinden a)ın;.1cak 
harçlar hak kuHla mad<lt:sile beraber Yurt va,·rularının 

h .<l. . h şartbrına uyğun sazlık, sos·' 'c'' I [(u-ı-tev ı ı ıçti at \ 'O ~ -

lu ile yeni bir kn- bulunduğu takdirde tü~el duru"'n1lar1nın 
5~ inci n1addesi hük- inkişnfina hiznıet 

.. ÖJeınişte firtına 
"u· .. 

rnr v.· rnıiştir. ıııünün de tatbiki 
Çorlunun 27 kö- eden bu kiynıetli 

yünde çekirgelerle Bu karanı göre ;c ~ p edecektir. dergiyi çocuklara : zunden beş vüz 
ın · -~ır ağ:1Ct <lt'.vril-
111ış . l . l . . ve ı < ı >Hı zev-
t l -0 ağci cı hasara u<T. 

~ 

ran1ıştır. 

nıüc:tdeleye bcışlan - ı·----------------- çocuklu cına veba-

n1ış ve nıühinı bir Yurttaş, Kızılava a" za yazll 1 b~lara tevsiye ede-
kısın• inıha eJilmiş J ı rız. 

. tir. 
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iDAREHANESİ JVIARDIN'DE • · Umumi Ne,rlyat ve Yazı işletf 
Direktörii 

ULUS SESi ~!. Siret Ba var 1 
• eft 

Buıldıf:ı yer: (ULUS SESi) Ila•ılll 

Ealıl ~eyi aı ... ı BaatUf Daire -T eltr zıf Aclrul 
Mardinde "Ulus Sesi., 

Çocuk Esiro-eıne l türel durunılannın 

6 Ok Öğretim 1 

~laarif Vekaleti-

na YURTDAŞ! 
~ 

nin haftalık olarak f(urunıu G enel ~ler- inkişa fına hiz met 
çıkarn1:1ğa .. devanı kezi ta ı afındnn çı- t den bu kiyınetli 
ettiği <ilk Oğr etiın) karılnH1kta o 1 a n 

1 der<:rıvi çocuklara 
5azetesinin (8) ncü (Ana) adlı derginin çoc~l;lu ana veba
.ıüshası da ~Lı.tba- (15) Sayısı çıkn1 ıştır halara tavsiye ede 

Türk Hava 
amıza gelnııştır. Yurt vavr·ularının · I ~ rız. K rumuna ~lua llin1lerle ta- Sa ğlık. Sosya l Kül-
lebelerimiz için fn y· 
dalı yazılarla süs .. 
Jennıiş olan hu gü
zel gazeteyi oku 
vucula rı nııza hara
retle tavsiye ede-. 
raz. 

Ansi~lope~i~ 
Sayfamız 

p 
E 
K 

Yakında 

Yardım Et 
van bir ev, Cocuk-
~ ~ 

Türk ev1nın şe
ı efli ananesi kiler
dir. 

Kavanoz, kava
noz reçelJeri. şişe 
ş = ş ı şur-uphı n ol 111a-

suz bir yuva kadar 
tadsızdır. 

Bu o·üzel anane o 
mizi yaşa tn hm. 

Buyardım en bü-

1 yük biryurd bor-
Yuvanın saadet ,.e va rlığım doğuran, 

Aile düğü ınünü kuvvetlendiren çocuktur 1 

Çocuğu sev. s~viltnekten. mahrun1 bikes 
, vavruları da hatırla Yılda bir lira ver . 

Çocuk Esirgenıe Kurun1una üye ol. 

Mardin in en meşhur F otoğraçısı 
M. Reşit Ecevit 

Halk evi Civarına ve ye. 
ni Eczehane kaı·şısıoa 

O;.lkrl t<lerek Atel
yesını ~lodern ve 
siste ın a t i k b i r ha 1 e 
if nı ğ etti. 

Atelyede Gice GUndüz 
ve her zaman arzu edi
len şekilde, ümidin f e'l
klnde Reaim çekllir 

-.. ~ 

cudur. 
~ ................................ ~ 

Yurdun en uzak köşesindeki Yoksul Yav· 
rnların sağlıgına e r·iş ebilmek için Yılda bir 
Lira verip Çocuk Esırgeıne Kurumuna Üye 

1 
olalım ... 

••::::::•••••••••••••••e••••••••••••••••••••·ı~C 
:: ·•··· ·····~························p··· .. ,. 
!i Y u r t d a s ! !i .. , .. .. ' •• •• 
sa KURDUÖUMfLJZ FABRİ· ~= 
5! KALAR VE VAPTIÖIMIZ ;~ .. . ' Ilir defa tecrübe, Ateı . 

yede ynpılan ycnilik
le ı i it:ıbuta kafidir. FOlO RE.ŞlT i$ DEMİRVOLLAR İi 

lı •• il 

lıl :: Oep ulusun biriktirme ~üettne ~t 
~---------------------- .. .. •• dayanır. ,.. 

Y urddas! 1 if Bu gücü arttırmak hep senin ii 
~ .. •' .. ,~ 

K k l k ' ;: elindedir !! aça . cı ı yapina, ............ & ••• ,. ••••••••• ı .l\•••-ı9 ... , ••• , ••• -~ ' •• ~·••ata•a•at•~•••••••••4a3a•••a•Mta•a•a•a ••:-


