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Cun1a 

Sayısı 100 Paradır. 

Milli Şef 
Hatayı ziyaret ede

cekier 
ŞerAtkara - .\iilli 
fıab smet lnönü 
let :k. ~atay devlet 

b eısı Antalva me-U14 ~ 
. u Bay Tayf Jr 

'Ok ~ rneni kabuı hu-
YU~P Yarıın saar 
d Şek hQzurların. 
aka}ıkoyrnuşlardır. 

t ay · ökmen Ba-
aylıların sonsuz 
taı · 1tll ve şitkranla-
~tnı arıettikten son
k. a bUyük anasına 
taavıı,.rrıak için Ha
a Y semasında on 
ıl,dır çırpınan ve 
ilt~~ayın .ana vatana Milli Şef İnönii 
t 1 akı ıle vazifesi hi· 
ama e H habhetlerinin ibla2'ını ı t ren atay dev- ~, a riyaseti bayrağı ile emir buyurmuşlardır. 
a:t:y devlet evinin Bu zivaret esnasın-
bi a .ta.r.nı hakiki sah!- ·· 
ını· ı\1.ıllı Şefe takdim et- da Uay Sökmen Hatay. 

Ştır. ıııar namına Milli Şefi 

~ Hataya da \·et etmi~tir. 
•Jaınin • · beu· H ve pek ısa- Vaki olan daveti ka-

len 
1 o~an .. hu hareket- bul buyuran ~lilli ~er 

ı Çok mutehassis J.:a· . Y 
. an Şer BfJu \.'·· ı. e Te$r·ınde Hatayı şcref-lltif J Qor.men . 
t ntta bulunarak Hn- lendırecekler ini tebşir 
aylılara seıa.m v~ mu- ı buyurmuşl ardır. 

~eisicum~ur ~ava yolları i~aresini 

Kuruluş yılı t Ai!ustos 927 

Başvekii Refik 
Saydam 

Yalovaya gitti 
Ankara 13 A.A - 1 uslar ve knLı b.dık 
Başvekil Doktor bir h"11k kitlesi ta-
Refık Saydan1 be- rafından karşılan
ra berlerinde Ha ri- nlışla rdır. 
ciye ,·ekıli Şükrü Bdşvekilinıiz hal· 

; Sarncoğlu olduğu kın sevgi tt zahür 
: halde dün akşanı · )eri arasında vc:ıpur

J-;tanbula hareket 
1 etınişlc:-rdir. 
1 .... 

B şvekilin1iz ve 
Harici ve vekili nıİz 

Mareşal f evzi 
~a~ma~ 

Ankar;:l 13 A.A -
Genel Kurnıay baş
kcını 1\1:.ııeşal FeYZİ 
Çaknıak hu gün 
~1uğ·ladan Aydına 
gelnıiştir ve mera
sinıle karşılnnnuş
tır. 

Çu~uro~a~a ~u~u
~at ma~sulu 

bugün saat on bir 
onda Pendiğe n1u
vasa lat etnıişlerdi r. 
Ve İstasyonda par 
ti gend sekreteri 
vc:ıli ve parti İstan
bul parti n11ntakası 

Ankara J:J A.A -
Busene Çukur ova
da hububat n1ah

_........,_, .. .,,.. ' sulu çok bereketli 
~'iı:~,v.~ oln1uştur. Panıuk 

n1üfettişi İstanbul Baş\·ekil Dr. R. Saydam 

kuıı1a nda nı E nni- la Ya !ova ,.a ha re
yct din~kı ö ü, n1eb· ı ket etnıişt .. ir. 

Yunanistana iki milyon 
sterlin kredi açtı 

1 nu1 hsu \uda nyni de 
recede ivi bir va·-

1 

-
zi \'ettedir· 

Dikilide 
Ver sarsıntısı 

Ankara 1:3 A.A -
Dün ~aat on altı 
virn1i beste Dikili-. . 
Je iki saniye süren 

• t ıı·ı Ankrıra 13 A.:-\ - hir kredi r.çalmıştır. yer sarsıntısı olmuş-
ZIY8fB e 1 er Dün Londnıda İıll- 1 Bu kredi ile Yu- tur. 

· . . 1 z~ edilen bir itilaf ! nanistan İngiltere- 1 İnsan \'e h~yvan-
c .. Ankara [Hususi] lıyetı ttr:ı.fın.da iza-

1 
ile Yunanistarıa iki den eşya satın ala. • ca zayiat ~'oktur. 

Uınh · · 9 - l urreısı ıqörıu ıa~ vernııştır. milyon ~terlincrlik caktır. 
~~~~~a ı\lünalrnli\t lııö:ıü bu iznha· · __ ô ____ _ 

\: ılı Ali Çetin ((a . hatı nıeınnunivetle 1 ı· 1 k 
~a olduğu halde k:ırşılanıış Ye:" 1 ngiltere Gene urmay 

ava y(Jlları i<la- Başkanı 
resini . b' « - İnş :;dlah va-n yenı ınası-
nı zive .. et t · · kında hen de Tilv-li ·.. • e nııştır. .. 

ava \'oll 'ı·· \·are ile bir sev:ı-d.. . art ,, U- ~ _ 

Urü Feruh ~ı·ıllAı hat ya})Jrı n >) de-
ş~rı . . . . 

e ıdarenın faa .. n1iştir. 

Ankara ];1 A.A -
İngiltere Genel l<ur. 
nıa v Reisi P '"1 rise .. 

, iel n ı iş t i r. 
\ 

Cunın n-ünüııe ka. ,..., 

dar r'nu1!'-IZ hülni-
n1eti n in nıisa fi ri o· 

, lacak.~ır. 

' 

A~ana Elektrit 
şiı~eti 

Ankara 13 A.A -
Ad~~ 11'1 E1ektirik şir
keti bugün Beledi
Y.tye devir edilnlİŞ· 
tır. 
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Ulus ~e&i Gazete~i Müdürlütl-üne b 

111 HOS f ıKRALAR I] 
Hangisi 
Almış! 7 Temmuz 939 ı ın 'e 

1266 sayılı gazı>t• nizde 
(Cizre hrih ka:~nal.l:ırile 

sttslU bir hazinPdir st>r
)e\ basile ,,ü:aıı .. azı ara-• ·' 
sında memleketin ııı ·nafı1 
namına söyledi~i dürt 
maddeden ikinci n aılıle
nin fıkralarındaki . özlere 
karşılıktır. 

ı - lki hudut uoyuıı
d41ki Cizre tiiecar \'e eı:-
naflarınm hudut bulun
duğu dolayısile bir ı:ıraf
tan iktisadi huhr:ındarı 

ınkışmışlarsa da miilH ecri 1 
Cumhuriyetin sayt'~İlP. "iz 
reden ayrılan lıir k~.ç 

köy yerine, Şırnak, Bt>) 
tüşşebap, Ben·ari. Eruh, 
İdil ve hatta Midyat ka
ıalarile Hakk!lıi .• iiıt. l>i 
yarbakır vilayPtlnirıiıı k'ı 
yun, direk ve ı:;air malin 
rı ticaret nokr:.ı l:ırıı:d:ııı 
Cizreye bağl:mmı~tır. 

Mardin 

az yazılırsa döviz kaçak
çılığı ulur. 

1937 yılınrla zamanım
da y:~ıları 28/ı <len 28/12 
ve k:-ıdur 12 \'e 938 Ya-. . 
pılan 40 ve 939 yı lında 
ş!mdiye kad.1r yapılnıı 

.• 25 ki ceırnm nwmuriyC'liırı 

rnm:ı.ııın d n. 17 ıııuameh·

niıı hiç l>iıisinde ha1.ine
ııiu hııkuku ziyaıırn mey
dan 'eril111ı•diği gibi lıit; 

lıir (1:5Iıııfın m .ığduıiyPti 

rıı• ıle ~idilınediği ınf'\' l'Ut 

dosyalarımızla f'!alıittir. 

3 - Bu nıaddenin ~on 
fıi.rası olan { uzııu ınüd
dı tle>rce lı:ılhın lwklrtti
rilıııc·rıır~i) mt>:-elı•siıw ge
linı..·e katiyı•n aslı 'e faslı 
~·oktur. G 'rt'k lıu \l' g·ı
rt·kse ı]jrrn vuk:ırıki hu-,., ~ 

ıı:u~hırd:ı iki yıldan lıeri 

y:ıprrı:ıkta ol<lıığurıı fahri 
lıu \' :ızift>de lıi~· lıir nı:.ı-

- Rifat, Furak, Beşir kartleşlere 

Adım bilmiyorum (Ayt:içeği) diyoıunı ... 
Yaylada tiirkii gil>i bybolup gidiyorum: 
K:ıfom Atatüı künıiin. görıliim rnrıa :ırmağnn 

Ka1biuıiıle f::Hlıı lı sevi~tiğ'imiz vatan; 
Bııraıla beniın şarkım, burda senin seYincin 
Ülküınfü.Un kHyn:ığ"ı :ısil kanımız için. 

Bu /l'ökler. 8akan·alar. kadife ı• icckleri 
ı:- • " • 

A~kırnızın Lıir kük ı en kutlu İÇt'Cf"k leı i. 
Yıl<l ı zhır b:ı:;ııııızrn JwnfHi ol:waklar 
B:ıkıl'(an gözlerimiz ;1yrıi gr.n dnlacaklar 
Bir fidıınkPıı m·81iıniz lıizinı<;in sol11c:lklar 
Bir gün J..,:ıhirlı•ıiıııiz otlarla karış:ıcak 
Oğ"luııı s 1 \"gili,;iylc kabrinde barışnc·ık 
Nt·ŞP(';irıdeıı üpec.,k Sl'\ gili lxıyr:ıg-ııııı 

Erkinlik ııı:u~ııııızla :ınaeak yurt lJ:ığımı 

Yatağ·ııııcla aı;ılaıı göl~Pli güzlcriıııle 
Mutluyuz, kurluyuz lıiz t't, kemik ve derimle. 

Gt>ııc;, ihtiyar , at:ınıfa~ başı dü._iiııce dara 
Y s dolu şaı kılarln gt>IPcekl<>r g-iılırnra 
Kabir ta~ıııa doğru ............. . 
............... Yollar cfolac:ık ~oııra 
Darılan ~ev~ili'er kolkola tlürıcC't--kln 
Yıldızlar tarı yninde ~C·\· irıçh• ~1ünt• ceklcr 
Seviııçtı-.ın öpecek lt'r SC'\' O'ili Lavr:ıu,ıuıı o . r-

Dorıatac::tklar sarı çiçı kle kur:ığıuıı 

Çok zali111 bir 
vali ölür. Bir nıec
liste ôlün1ü: 

- Vali bu<Yün ca-
ö 

n ı n ı a il a ha tes) i nı 
etti! <liverek haher 
\'erirler. Orada hu-
1 una n hazır ceva
bın birisi: 

ı - Onun cnflını 
ı alJnhın tesliın ~l
e.lığına inanmanı bel· 
ki akrabasından bu
lunan 5cytan tes
lim alnııştır. Diye
:·ek halkı göldürür. 

Oı vilayetimiz Mardi
ne bile hüyük miktarda 
yOo, tiftik, yal?', mazı, 

ıeynir. deri ve sair rnaJ
Jan satar ve .Mardiııiıı 
Butuoı, Mahlep, lııc.1z \·e 
uiresini dahi Iraka ihraç 
ediyoruz. 

' k:ırnca şikaydf· nı:ıruz 
Adına bilmiyorlar. ::;ade (Türlw) diyorlar 
Dağlarda türkü giui kaybolup gidiyorlar. 

İnhisarlar 

idaresi 

Mukaddes Cumhuriye
tin sayesile çizilen hat 
üzerinde yürüyt'n Cizre 
(ca eti lıamdol~ıııı iyi ve 
iyidir. Hu<lnt tlolayı:-ıiy!c 
inen Cizre k"z ımız bugün 

YUkselmi~ ,.e \'fil-.. e l ııır·h · . . 
tedir. Gümriik. Hudut za-
l>it zabıta teşkilfiılarııııı· 
1.10 &ayeJerilc k:ırşımızda 

bulunan Suriyede 14 ku
ruşa satılan bt)z metre. 
efne karşı Çolrnro\'a \ e 
aair yerli bczlt·ri ıııizirı uıc t
resioi 25 - ::?<> kuru\a sa
tarız ve lchlillıamd 'el
aoinne hududa ıroıc iyi ,e 
pek i~·i kfir ediyoruz. 

E!!naflarıı.nız ı:ıyif de
lilılir. Bununla lıcrnber 
ez lıer cihet 'e her suretle 
ticaret odasıııra te hilfıt 
yapılpığ'ı kayı.krı sabittir. 

2 - Irak ve Surip'ye 
yapılan ihracata gelince 
(Ehven) kelimc::inirı ne ol-. 
duA-unu anlayam:ıdırn. Bir 
nıalın hakiki de~erinıleo 
fazla yazılJığ"ı taktirde 

bibinio mağduriyetine 

dUeeeti Jibi deJerioqeo 

k:ılıııaılıi!ım m:.ılumdur. 

M"ınlt•kP.tin iktisadi
yatını yük1wltm<'k ıc;ın 

ın iit<'~ek hil Cizre ticarf't 
rı ı ü ııı eı-silliğ'İlıi n ha cm irı
d en fazla Cizre ticarctiıw, 
san:ı\'iirıe vardım t•tticri . ~ ,... 
ve hiç bir kimseyi mağ'
Jur etınedi!!i ve kanu
nun çıır~·evt·si dahilinde 
azami surette tiir.c:ır:ı 

tf•slıilfi.ı ~·:ıptıf!ını her \'a
kıt \'<' hır zaman boata 
hazır bulunduğ'uıııhın sözii 
gec,;Pn ıııakait::nın t:ıstıi
hi11i d "\Jet nıüt;sse~:ıtı 

umuıııiyPsiuden oları tica
ret od:ısımrı alc·yhiııde 

yazılan yaıılışlığ'ın tashi
tıi ni diler \'(' yazılarımın 

aynen g:ızetede rıt'Şrl•diJ. 

mesini hassataıı ıica edn, 
: :ıyğ.Jarımı t>uuarım. 

CL·re 1'ic:ırct odal:'I 
~Jüırn s ~ilJig-i Ü. 

AbdGlvehnp Deier 

Zeki Teoman 

L"mumi vaziyet iyileşiyor 
l{udüs - Tedhiş dise ctreyan etnıiş 

ç'lerin fo:ıliyttİ git- ve bir Arab Polis 
tikçe azalnu;kta o!- ınen1uru tar~fından 
duğuııdcın Filistindc öldürülnıüştür. 
un1un1i vaziyet sa- 1 Ç_ete.reisltrile asi-
]ah.t vüz tutnıuş lerın lıdcri Abdfıl-
tur. k<ıdır Hü:)eyui, ec-

Y a I nız Sa ına rın oebi n1en1lt=ketlerine 
yolunJQ bir tek ha- gitıniş\erdir. 

'Jerem Paviyonları 

İnhisarlar ida
resi sığa ra p~ ket
lt'tİ n İn üzerindeki 
ala nıeti farikaları 
dt>ğiştirnıeğe karar 
vernıiştir. 

Yarınki 
Postalar 

15/7/939 Cumartesi 

Yarın 8allak gelecek 

Hnydnqx ş·1 Nü 
tnune hastanesinde: 

1 .ı Q H ~ l ı · S Tren Postası '.·oktur. .,. , ...:y 1~ ı .. ana-
t oı yon1unda 200 va- · Ottleden sanra Eaat 

k' 
"' 1 rn,30 da Di v arbakır, An-

, Gazi Ter biye Enstitüsü : 
talebeleri 

ta · ı Vt'renı p l \'İ- kara. lstanlı~I, Derik, Kı-
yo:"'la rı insası h~k· zıltPp<>, Nusaybin \·esaat 
k d l ·. · . S h 17 <le Cizrr, İdil, Alidyat, 
ın a"ı proje, 1 • Gt•rcüş, Savur postaları 

hiye vekaleti tara- gelecek ve saat 18 de 

fından tasdik edil· E.kispres. Tren postası 
Gdzİ TerbiyeE, s Tc-ılt'heler, bir haf 

titüsü talebelerin- ta kadn r İsta nhul
<len bir k.afil ·An- da kalarak. ş ·hri 
kara_du.n lstarıbuL. ı g r>z c kleı< i·. 
g-en1ıştır. 

. . gulecekıır. 
rnıştır. Pa vivonla-
nn teıııelatn1a me
n·sİlnİ 30 Ağustos
ta y ıpılc-tc lktır. 

Mt!ktup kişesi saat 8 
den 1 i yr, Ha \·al~ \ e 
P;ıkt>t kısmı <ia saat 8 
dPn 15 şe kadar açıktır. 

lıt 

ti b 
lrıu' 
lli 
hilj 
<lfiı 
ltıış 
ları 
leri. 
ti . , 1 

irıs· 
lfet 
•ıı 

isti 
top 
Old 
ile Q 

1 

fed 
1 

lar() 
de 
dur, 
•laıı 
ıllki 

td 
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hak~kCrkesce ıııalfim bir 
Uttır k" tııları ·ı. me::-hıır a ]:ı.-

da bn ı-k. eri::>i h~1vatların 
il) • 

'ı: arııadıklnrı sila,·ıg 
~eren J ~ 

tonra !!re 'efatlarınd<ın 
il· . 1 

~Uk aı olınuslardır. Uir turil . • 
~ta .. k ıı f ık rn !ar lıu l.ı:ı

~ı ·r 
oluııaLilir. 

hıı~ı~nn'attan şonr:ı ( bu 
ı ta ı ' lloı.h {eınhrantlt, \'en 

"' "' \'p P[ ı · . } ... ıek . ıısa ıııı v ,Jl l't· 
1 t" • 

rır10 • 1Yoruz ) TJ:ıvatla-
h. a rııe"h l . 

ı doıı ..... u kalını\ da-
·ıı· ııler"ın . . l 
ırn o} na,,ıuı a~ı 

ınuştur. 

" .Joııner K ı :> "r ke . ' oc ı, l aste-
li h"kŞıflrrinin C'henııııive-., ' kı • 
1nt.ı\· rıda iilPıni ik ııa va 
rı Uff ak l . 
qliır1 o ınadau (•vvı·I , 
ı. 'ı·ra 1ıı:i hf• • ıneseleniıı ca-
1l"le tııaııırlarivle müca-
llıısı. ıııet:bıırh·r>tiııde kal 
l ~ ardır .... 
ıı.ıııı k · F...ğer bu adn.ııı-

lerj uv, .• i tefehhu ... h·e-
ti, i 0 

Yiik.,t-;k faaliy e~le . rııctau • 
1nsu11•

1 
a yetişınes() idi. 

t Vet · il.fetJ ·. daha pek çok 
P.tıu k 

Sıı k· arşısında silf\lı-
ctlırıtı .1 • 

uenıleuilir. 
J)• . ııs.er V 

~ll!'ler? 1 ır uıit~:ıı: Cu. 
ırlsurı · ~u iki çalışkan 
1• ' refik ~adru . ve rdiklP , 
lıın , ~ei.ıyPtlrriııi te~-
b· ettırın k 
it Cl's· P • için nn:::ıl 

'tıil·l -arPtle rncı.lıat·ı·•ı· ı·e::ı 
,J ·v.. k ı .. 

dur<);11• • nr~ı ç:ılıalayı ı> e •it· Y . 
Utie . : azık ki Pierre 

d· l\'ın şö' 1• nret gtç gel. 

i . ])aha l 
tıhl{ "k ıa Y ı.ıt larıııda 

t " et · . ' 0Playab· tıklerı şerpfluri 
?hlur;u kılerııer, ilimlt·ıile 
ıı r.. ·ad 
e <Je İft"h ar bu netice 

1 ar edebili rlf'r. 
~ ~ir p 
~İt P<tt . \Onalıl no-::,'hı. 
buYlik ~'?k .Manson iki 
l!i de . ctlın1dir. Her iki-
ın ıosa · ..... "tl nıvetı'n ı·· · " C'rj • • \'P lllll 
1t!bit1•1 

• gıbi telfU~ki ('di 
lir. 

Bir hastalığ:ırı seyrii 
inkİ:;-:lfı hılindi:!İ zaııı:ın. 

tarzı teda\ isi de uiliııir. 

Filhakik<ı, Sıtnı:tı m üııü

rıP geçrm k metod:ı teıııa

men malumdur. Bu mml, 
sıtmnyı iıı...,:ına tı· l ih eclerı 
::ıi nisinekleri Ye lan·laı ı 1 
inıha ile kinin İ:Stiınalin
,ıen ibarettir. 

Bu haRtalı~ın izale:-i 
için. kiniııin lfrın ternpö
tik hem de profil:.ıktik bir 
,·:ısıta olduğuıı<la her kes 
ınüttehittir. 

Cemiyeti Ab·nm sıt-

ma kom is: onuna güre. 

~ralnr: :ı ınr.\ siıııi esna. 
sınd:ı, yt•Yıniye a.lırı:ıcak 

400 miligram kinin has
ta Jı k t:m talı af f uz i\İll k~
fidir. Tedad iı;in de 5-; 

gün zarfrnda 1 1.30 gram 

' miktarı kiııiu hıtiınalı ki

faytt eder. 

Bı>~eriyetin, ken<li. ine 
son dcrt>ce ııwdyuıı oluu

ğ·u :ıdamııı lıatır:ıE~:ı~ hUr
ıııPtcn te~rııiye Pttıgı Lon
drarla ki H.oss En~ı it iiF-ü 
gay<>t ıniistacel bir nıahi
yC'l arzeJrn sıtııı:ı ıne:-c

İPsidP. bııgiiıı dahi i~ti
!,!'al ·etmrktrdir. Heı :;l'IH': 

bu ıuii<'~ rse <'il .alflhi 
yf'ttar Malarya miltebas. 
~1,;l:ırının nezareti : ltmda 
, c kongre lıulindc içtima 
1.:der. 

Hatay da 
Teşkilat 

Türkiye radyosu Ankara radyosu f >arı 2 50 

Uzun Oal;?!,!. 

Kına Dalğa_;_ 

lö4 m. 188 F\ı•f:. / 1:?0 K n·. 
19.74 m. 15tn5 I\c~. / :W K,·v. 
:H.70 m. H·hl.) Kc:-. /:?O K,·v. 

.·ohur ___ 6_ --

\ıpn·ı.ııeı.. 3- ---f 'iriu~ :?5 
~:ıcıe l"at?" 05- -

Bu günkü proğram 
~ --ı ere y:tğ'ı -- -- --

ı Zt--niu \':~ 70 .. . ~ 

\in-, -- - 4o --
Cuma 141939 ı ı::por scı visi 

12,33 Türk ınfü.igi -Pi 

13.00 )Iemlcket saat a 
yuı 1, ajans ,.c meteoroloji 

halwrleri 

1 ·~ ı- 1 1 }.ıt··11.'k Karı::,;tk .. ), o, ':t ı.ı • ~ 

proğram - Pi 

1 H,00 Pro;4'ram 

rn,05 .Mii1.ik vvagner 1 

~lei ter$İnger opı•rasıoın 

tı\'ertürü -1'1 

10, lü Türk nıüzigi Fasıl 
hryeti 

20,00 Memlekf·t sa:ıt a
yarı, <ljans ve metl'oroloji 
haberlari 

20, 15 Konuşma Haftalık 

~0.30 Tiirk ıııüzil'ri 
I'"\ Saz 

l'~Prlrri \'ü ınulıtplif şar-

kılar. 

21,10 Kunu,.oıa, 

2 ı ,::!:> Neşeli plaklar- TL 

21,3U Hac1yo Orkestrası 

- Şd: Pnıet0rius 

:?:?1:30 Müzik OpPr:t arya . 
l:ırı - Pt 

~8.00 $ıırı ajans haber

leri, 1.iraat: e~lıam talı' i 
lat. kanıbiyo-ııukut bor
!'ası fiyat 

:!8.~0 Jliit.ik ı C';ızbarıt -
Pl. l 

~:3:55-24 Yarınki l'u
rop.ram. 

---- --40 
-:--~----·-- -20 

ıçı 

EJ Ce,·iz ---
i
ri Cf'\ iz içi __ _ 

~i:ıhlep 25 
.\laıi ____ ,_1_9_ --

----•-- -
Ke:sme ~eker 35 ----Toz ş_ek_·e_r __ ,~!._ 1 __ 
Kahve 120 -------
~abun 4:? - ---
(,.':n· 350 
i~;ru üziiır~ ~ ~O --
Pekmez _L.!~ 
Ha 1 50 

lıl~a l 1) Lira 
Her gün binlerce ~1 av

ruyu senin yardımın, 

senin şefkatinle sinesin 

de barındıran Çocuk E
sirgeme kurumudur. _____________ , ______ , ______________ __ 

Yılda 1 lira ver Ço · 
cuk Esirgeme kurumu
na üye ol. 

MüJdei ~ln ı dillli 
süleyn1<H1 kurı · ı fett· 
n1n ve oğlu nuri ile 
sadettin ve sa 1 re 
aralarında nwş l:ın 

n1üşterek nhdülka
<lır ,,ğa nan1ile nl<ı
ruf bir b~'P hanenin 
taksinıi kabil olınn
dıoından sat1lnı~si-

ö 

le şuyuunun kal<lı-

ikaır t ınahallı ınec. ç k 
lıul . huluııı'.1;'.sı .h~·- \ OCU 
sa bıle kend ısı ııe ı la- Ç 1 E . 

l 1. .. 1- ocu < sırcrenıe n·:n te) ıg:1t ı C\St ö 

ı i K.uruıııu Genel rner-
a vnc ı c:anıra tına 

" kezi tarafindan çı-
cl llnrnış okluğundan kanlrnakta o ı an 
i lün tanbindan iti 

(Çocuk) adlı dergi-
ııin (146) Sayısı çık .. 
nııştır. 

f ,• ıtrrıa . 
el)t:rı ttıfeylUni kc~ ' 

la 0ııhr ı '""'" ~ 

Ana\'atana iltihak 
eden Hataym gümrük 
muhafaza teşkilatı kad
rosu hazırlanmaktadır. 
Bu günkü budud mu
hafaza teşkilfltı yeni 
hududa gidecektir. Ha
len Hat ayda :m gü rn
rük muhafaza mernunı 
bulun maktadır. 

ı·ilnrlsına ~l:-lr,iin' 
~sliye hukuk rn:ı h
ken 1es! nce 18/ 10/0:35 
tnrih!nde kırar ve
ri1rniş ve h!s~.c.:.d;1J 

lardan n1edn·s,~ 111~ 

baıen bir <1y içinde 
kanun vollanna ınü
r~c at~tnıediği t<-ll·
dirde hüknıün k:Hi
leşt Cf"ği ılan olunur 

Yurt yavrularının 
sağlık, sosyal l(ül
türel duruı11larının 
inkişa fi na hiz111et 
eden bu kiyn1etli 
dergiyi çocuklara 
çocuklu ana ve ha
balara tevsiye ede-

t!Jır k' ' t ır. ı ıııe on. 
de ltıih:' sıcak ikliıııler
UUt{•r ~ Onlar<'a insanı m 
• e:< b. 
<tları b ır afet haliııi 
. il ı 
ltlkişaf ı ıası ahğ'ın tarzı 
l~tdir uı tetkik etıni~ 

• 

l 
hnllesi nden ~dxiul

_____ ,..... __ ' kadır kızı nacyan n 

Yurddaş ! 

I' a(aktı ~ıK ı a; ıia 

•• 

riz. 1 

I 



iDAREHANESİ JVI.ARDIN'DE • Ummni Nqrlyat ·.-e Ya&ı lf)eıi 
Direktörü Ealrl Rallrevi Bfaa.t Ra ... r Daire 

Telp:ıf Adreal 
Mardinde "Ulus Sesi,, ULUS SESi ~1. Siret Bayar .t 

Basıldıtı yer: (ULUSSESI) Suı•• 

= -#' 

Yillyet Defter~arl~ğm~an 1 Ana 
1 - C'eza evi dahilind~ 

j YURTDAŞ! 
kain ve hazincy'" ait bir Çocuk Esirgen1e ' türel durunılc~nnın i 
bab dükkan Vtj lı i r baü K G l ~ı · k · fı 1 ı t 

urumu ene Il er- ın ·1s·1 ına 1 z rne 'T •• k H 
kahve O('ağmm taı hi iha- • 1 u r a va 
leden Mayıs 940 tarihine kezi tarafından Çt- 1fden . bu kiyınetli 
kadar icarı açık arttırma- ~ karılnuıkta o 1 a n dergıyi çocuklar:ı J 

ya konulınu~tur. (Ancı) adlı dergini o çocuklu nna veba- · 

( 1.i) Sayısı çıknııştır halara tavsive ede 2 - Buna ait şartname 
ve milstecirdt>n aranılan 

hususi şartlar talihler ta
rafmdan Ddterdn.rlıkta 

gört·bilirler. 

Yurt vaYrularının · · K 
S:ığ-lık, So~valKül- · rız. ur mu na 

8 - Arttırrnu ~1/7/9:39 
tarihin• aıiisadif Cunıar· 

tesi günü saat 1 O::fü ıl:ı 

Defterdarlıkta uıütt1 :;;rk 'dl 
komisyon mahsusta yapı

lacaktır. 
Türk evının şe-

4 - ArttırDJa açıktır. refli annnesi kiler-
! d' 

van bir ev. Cocuk-
~ ~ 

suz bir vuva kadar 
tadsızJır. lJ - Muvakkat teminat 1 ır · 

~ktarı dük~:l~ için :500 Ktı vanoz .. ka ' :a- Bu güzel anant 
Kahveocağı ıçın 112n ku- noz reçellerı. şışe ! mizi yaş[ltalırn. 
ruştur. şişf· şurupları olma- l 

6 - ~meıin yevmi Yuvanın saadet ve varlığını doğ~ran, 
mezktir'de beeinei madde-
de yazılı 1eminat makbuz Aile düğünıünü kuvvetlendiren çocuktur 
larile birlikte komisyona Çocuğu sev. Sevilmt'kten nıahrunı bikes 
nıilracaatlan ilan olunur. 1 yavruları da hatu·la Yılda bir lira ver 

s. ı0-12-14 1 Çocuk Esirgenıe Kurun1una üye ol . 
1 

Vardım Et 
Buyardım en bi.i-

yük biryurd bor-

cudur. 
!-------------------------------------- .. 

---------------ı '!im......... ~---............ .,,,,1 
Ortaokul 

direktöriügünden 
1 Mardinin en nıeşhur Fotoğraçısı YlUlır1t:dlaş ! 

( >rtaokula rı:mızı:ıt ta- il 

lelıe kaydrna 1 Tl·nıınuz 
19iH) dan 18 Eylul 19~!) 

tarihine kadar de\·am edi
lt>cektir. 

Girmek iste\'erılerde ~u 
w .. 

şartların buluııması lazım-

dır. 

ı - Tahsil ve~ikası 

2 - Nıifu:' ciizJam Türk 
barflerile olması ve soy 
adanın buluıım:ısı l!izım 

M. Reşit Ecevit 
Halkevi Civarma ve ye. 
ni Eczebane karşısına 

na kıl ederek A tel
yesını ı\lodern ve 
sistenıatik birhale 
ifr<lğ etti. 

Atelyede Glce Gllndtlz 
ve her zaman arzu ~di
len tekUde, Umidln f e-,. 
kinde Resim çekilir 

Bir defa tecrübe, AteJ. 
yede yapılan yenilik· 
leri isbata kafidir . . . FOiO REŞİJ 

Yurdun en uzak köşesindeki Yoksul Ya"· 
rı~larırı ~ağlığına erişebilmek için Yılda bit 
Lıra verıp Çocuk Esırgeme Kurumuna Oye 

1 
olalım ... 

:::::::::~·.!.•!•.!•••••••••••••••••H•••••••ı• 1~ WO • • • ............................ ,~~ 

i~ Y urtdas! i 
•• 9 l .. , 
i! KURDUGUMUZ FA.BRi· ~ 

a - Çiçek aşısı kuğ'ıdı 

4 - Sıhhat rapcıı u 
5 - 4.5/6 f•hadında açık 

başla düzkün bir .kılıkhı 
çekilmiş 8 adet foto~raf 

ii KALAR ~E Y APTIGIMIZ ~ 
----------- SS DEMIRYOlLAR 1 

:: Hep ulusun biriktirme dUcUne ... . 
Yurddaş! 

6 - Kayt beyannamesi 
Sureti okuldan alınacak. 

6-6 
• 

. Kaçakcılık yapma! 

;; dayanır. 
1 •• 
1 ... 
1 :: 
I •• •• •• •• •• 

Bu gücü arttırmak hep senin 
elindedir 

i 
• ••,~••a•••t•••••ı•••••••••••••••••••••••••••, .................................. .. ... 


