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Kuruluş yılı ı A:?ustos 927 
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Yugosiav Krai Naibi fransız as~eri 
~ır~ırıı~ P©O . , ~eyeti 

HATAY 

Ankara 17 (Hmmsi) - ı 

hef" k . . 1. kt 1. . Korgener:ıl Horgingcr'in 
f1 1 asıle bır 1 e ngıltere• riyasetinuı·~i Fran:-;ız :ıs. 

k t tt · keri heyctı hu giin öaat 
ye hare e e 1 ! 11 de Çankaya'ya gide- 1 

Büyük Bayramına 
hazırlanıyor 

r~k defteri mahsusu im-
zalamıştır. 

iktisat Ve~ilin 
tet~itleri 

• 
Antakva HüklınH~ t Caddtsi 

Danziğde Vaziyet 

So~a~lar~a üniformalı Ra~ıştağ 
as~erleri ~olaşiyor 

., 

Anlakya 1f> (Husu8J) 
Tüı k - Frarı~ız. :ıııla 

~ına~ıııın uıeıiyPt nıevkiiııe 
girf'r•·k IIatayııı filt•rı ana. 
vatana iltiha1' ı>dPt·ı·ği tarih 
CJlan 28 Tr.rnın111. hUyiik 
kurtuluş lıayrnınınıızın la 
~·ık ŞPki!dı· kutlanması için 
g-erek pa.rt i \'f' g l'J l'k lı\i 

kfıııH!t nıahafi ı iııde h:17.trlı 

1 ıdar:ı de,·am "difnırktı~dir. 
Ku~lanıa ~l'l,illt>ıilt· ıııe· 

:-:•rul olmak iizt•r<' dalıilive I • r. • 

~•miri B. lnayet ~lun:a\o. 
ğlıı'ııun riyas~tinde hir 
komite trşekkül etmiştir. 

Miihtt·lif dairelt•rlP, Halk 
r' i lıPlPdh·e \'P ciheti . . 
askeriyryi trmsil eJnı hu 
komite y:ıptığı toulantılar

d:ı <;alışına ~abalarını tP$bİt 

.. t ıııi:;;· ir. l\.oıııitı>, dalla 
rııııut:ı1nnı t;alı~abilınek İÇ· 

iıı tali komitelPrf· 
a~· r ı Jm , ~tır. Bu ıı l arı ıı 
- Sonu 2 iııci ~ayf:\da-

Danziğ sokakların
da üniformalı Rayiştağ 
askerleri görülmekte
dir. 

Bay IliisııU Çakır 

Hüsnü Çakır bura. 
dan Karabüke gide
cektir. 

Fransız askerleri 
çekiliyorlar 

Hatay Valisi 
Vazifesine ha

reket etti 

Valiler arasın~a 
Oeğişiklı~'.er olacak 
İ':)tanbulda çıkan 

23 Temmuzda Fransız bayrağı 
merasimle indiriiecek 

Yeni Sabah g<1ze. Ankara 17 Hususi: 
Ankara 16 Hususi: tesi nıuhnrririnin Fransızlar Hatay 

Hatay Valisi Bay • sorgul<lrı11a cevap hududunu tahliyt: 
Danziğden bir görlinüş Şükrü Söknıensüer veren D.ıh1'!.Ye ve, etrnege devaın et-

Ankara 16 (A. A.) _ yarın vazifesi b: şı- kili. ~aik ()ztı.nık ıiıtktedirler. 
b~nziğdeki seli\hiyetli ı na h~reket edtcek Valılıklt'rde \'l' ıda- 2"3 Ten1nıuzda Fı-
~~h ma.hntince, Danzi[r- · \'e &:ı\'ltı ı inde Hd · ri teşkilatta bazı ' ransızkıtasının uğur 

buluan Alman kuY- b d ı · ll l c · · "eti 15 . 17 bin kişi 
1 

tayda buituı~h . .;ak . . te e <_u er. ~ a 0
• lanına nıer~\sıın1 yn · 

tahıuıo e<iilmekte<lir. tır. . ~uıı soy lemıştar. 

p1lacak ,.e bu esna
da Fransız bayrağı
Frcı nsız istik Ja) nıH r 
şı söylennıek su:·e
tile indirilt·cek ve 
\'l;!rine istiklal nıar-., 
şı 1111zla Türk hay-
rn ğı çekilecektir. 
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HATAY Ş~HIR Ve 11 Garip Vak'afo. :ıJ 
iLÇE G ·~~· A'I Büyük Bayramına 

hazırlaniyor 
H A 11 t' .rl L E il i afi U U fr 1 d 

-1 i11t•i sayfeden mabat- na edileePktir. 

başlıcası, t~zyin. k: r:;-ılama 

ve,aiti nakliye, yatırma 
komicelrridir. 

Konıite, Fert h:ıli1111P 
geler( kolan yurdd.ıı;laı darı 
muı :ıt"aat edt>ıılerede deJa-

Kızılay Haftası~ 
B:ıyraııııınıın işı irı-ık it;iı. 

gelecek hı> yettin ":ı r .. ı la
nmalarına ve kt·ud leriırn 
ve:;ait lrnlıınarak i:-tiraiıa
tleriııirı temine bilh.ıs~:.ı. itl-

h tte bulıın:H::ık \ 'C bıın· 
Kızıl:n· lıafta:;ı b:ışlct

nıışt1r. Üu mfüwı::t•brtle 
tı'rtip f'dilen proğr:ııııa 

lann gj·rek \'C:.-ait vr• ge
' ek UtE-llt r de Yer buluıa-
1 j .. 1 .. 1 gün·: arına \"t' .cız a ucret 

l . u·ı .ı ·1 1 - CcuıiYetin az·1 nue. vrrmerııtl erırn) l '<Jt Puı <'· . . • 
cektir. f dını <;O~:tlt:wak :ıza ade. 

dirıt• lı:ışlayac:.ık nlau hl7-
- C'tlf>r lıugiin faaliyrtc t!C-

İ l kme kte p ş h ı · <;ec .. )kln '" ene]ce da. a a e ·namesi ğ'ıtılıııı:;: Lulnnan t:ıahlıut 
olmayan ar kftğ'ıtlarının mnhfe\ iyatı

nı <la tahsil edeceklerdir. 

Hesnıi bir \ azifedı> bu. 1 
mufrc· lat JH'<ır .. raıııına ,,.ifre '-" ~ 

:;;uhat, M:ıyı:-, Ağusto..: 'e 

2 - Yarın :ı kşam f::ıat 

1ü da. Halk<'' iııdı n Kı
zıhıyın kud~i~ eti ve eheın-

1 
miyeti hakkıııda .korıfe- ı 
r~rnslar \"Prilccrd.: ve bu 

1 konferarıslnrın muhtelif 
ynlerc J:onac:ık hoper
lolm·· v:ı~ıf:t...ile hnlk t;ıra
fınd'1n dirılenınc.·si temin 
oluııacaktır. 

:-ı - llafranın ~on gii
nü lıir kızıl:ıv "t'Cf'si ter-. ~ 

tip f>dİll'CPkt ir. Du :tr:ıua 
o gece lıir Balo ' 'Prile
cektir. Baloya Eviıııizin 
Baııd0:--u tarafınd:nı ça. 
lırwc~k btiklfll ınar:-.i\'le ... 
ba~lall'ıc:ık 'e gceeııiıı 
haft:rnıu şerefine· uyğ"uıı 
lıir CHrılılık ve nı:ı .. 'e it;e 
riı-iıı<lt) gı·~·rıırsine l>ilh:ıs
sa İiiııa olunacaktır. 

Fransada ArcbeS 
şehrinde yedi ço
cuk Ju bir ai)e var
dır. Bu aile ınübin1 
hir hususivete n1n
Jikt ir. Yedi çoruk
tnn her biri hc.fta-
1110 nıuavvt .. n birer 

1 günüııdew w dünyay;t 
geln1işlerdir. p, zar"' 
<lan lutunuzda Cu"' 
ma rtesi ye kadar hfr 
senenin bir <rür:ıü L r 

b 

çocuk doğnıuştur· 
Bu şehir çocukları 
kendine uğur s ıy
nıaktadır. Junanlardan ,·eya rc,.ıni 

bir vazifeye; girmek iizre 
münicaat etu.i" ulanl:ınl.111 
aranmakta o'aıı ilk t:ıh..:il 

şartını istih~al i~~iıı, hu~u

si tahsil g-öruıildı>ritıd "ıı 
bahisle ilk t :ı h~il tıitirıııe 
sına,:Jarına girnıck iste
yenlı'rin sıwıvlarının Kül

tür Direktöı!Uği~n ce uyµ-un 
görülecek bir okulda iiç 
kişilik bir konıi~y r>11 hu
zurunda ilk okullaı ın dör
düncü ve be~inci sıoıfları 

L.iucite.,ı irı ~ıylaı ıııın ::;on

ları uda olnı;ık üzre yılda 
dürt dafa ~·npılııı:ı:;ı, bu 
zaııı:ııılar haricinde Rıııa ,._ 
Iarırı.n yapılrıı.1 .... ırıı bte
yı>ıılerin ıııiir:ıccatl<ırı ka
lrnl ohırıırıaıııa. ı, hu sıııa ,._ 
lard:ı IJ:ışan güs:.tf·reıılnr. 

Kiiltiir lJirektbrliıkl ·riı:ce 

Bu gece HalKevinıizin Müsameresi ı 
var 

Oç Saatte hmale 
&ren T ufp 

Londrada teçrube 

Milli ~~f le Ruzvelt l 
arasın~a 

Milli $d 1nürıii ilr. .\ıııe
rika Cııınlıurrci i Hııı\ ı>lr 

ar:ı~ırıda. Anınilrnnın i::
tiklfll bayramı ıııtina l'lJP 

tile tclğ'raflar taati <'dil
miştir. 

Hatay 
Kaymakamiarı 

Ihhiliye \·ı·ldleıi. IJ:ı 

tay ''i lfıyt'ti lrnwl:ırın:ı 

ta\·irı oluııae:ık k:n ın:ı-. . 
kamlar için hir karnrııa-

me projesi haz.ırl:ımak
tadır. 

tasdikli va fotoQ-r:ıflı birer 
belge \'erilwH' i kanır al 
tına alıııımştır. 

Hatay 
[mniyet Müdürü 

. 
Hat;ıy Euırıivet ~ru

diirliiğ·iiııe İhrnlıiuı Akın. 
eınııı t:ıyirıi ınuhırrt>rt~ir. 

Siiıııerlıank .Mt•cli:-;i ida

re rei::i Bav Saf:ı .Niü-d ... • h \ ı 

valili:1"irw: .Xiğ'dc \ nlbi 
D:ıy Faik tf' St·yh:rn va-

liliğine tavin ulıııu:-.lar-. ' 
dır. 

Sevgilisini öldüren 
Kadın 

Bu mii rı:ıs lwı le diğer 
bazı knyrrıakanıl :ır ara
sında dP!!i.:iklik y:ıpıra

caktır. Proje > iihek ta~
dika arıedilmek tiıere Bıış 
ve~ll,ıte verHec~ktir. 

Ceyh:ıııııı şp, l.;h·e kö
~·iinderı Fatıml a~lırı~la 0 ,,_ 

li lıir kadın, ~evıııkte ol
dıığıı Mii::ılürıı aılıııdaki 
IH'kfir lıir g-er)('in nişnn-

ıl l ındır~ını crörüııcc kı, ka. 
l"' M 

nar ak za ,·allı adamcığ;.ı zı 

t•banca ile ölılürm·il ~tür. 

Bu bo-rce sant 20 vı 1 Biitün b'llk d J n parasıı a.-
:30 gı·~e lfalke' inıiziu . a

lorıunda Eviıııizirı 'f<·nısil 

';:olu gençleri, B:ışk:rnl:ırı 
Orta lll••k tt•p nıualliıııle 
riudcıı Sedad Ye~ii{.,.,,,.in 

I") • 

i.larc~i <ıllıuda ( Kozarı 

oğ!n ) isiıııli ~·ıık hPyc 
caıılı bir ıııilli piyr~İn 

terıısi!ini ,·ereceklerJ ir . 

1 

1 

"Ctlidi r. 

Ulus Sı>si -
Vt:f halkımızın 

Mliııev

tl' rıı:ı şa 

zevkinin ve milli duvo·u-."' 
l:ırının terciiıııaııı olmala-

rını !Jeklrdiğ'iıııiz g"n~·le
riıuize geııe ıııu \ a.ffaki~ 
yeller Llileı iz. 

Şehirde 
r Faaliyeti 

Bir ıııiiud<"ttPn beri rınıl:ıı ile :stı~lc·nnıi~ , ı >i-
~ı·lıirde .ver '.'<' r ·' ıkılan 1 ı yaroa ~ır ~Oı-Psirıiıı başla-
\'C yapılırwlda ol:ııı l.ıi- 1 t ıgı YPrckn ta lıiikumetı> 
ncılarla birbiri anlı s?ra 
iıı~a oluıı:ııı diikkfııı vo 
nıa0·az:ılarla e\ !er 'e IJil 
ha ;~a )f i~kiıı kapusuııda 

yerıi yapılınış l>ıılıın:ın 
mükc>ıııınPl c ıdde -:;ehri 
giindcn güne i~ i 't• dıi

'l.Pııli bir ıııauz:.ııa lı:tlirıı> 
getirmek trdir. 

Brlct1iyPuıiıin ~on giin
lrrdr şehrin ıınal'ı i~·in 
vr.rd iğ·i elı<-'nı nı i yPt. siı-;te
m atik lıir ~·:tlı~ıııaııın ıııcılı
snludnr denPhilir. Bir ka~· 
ay sorırn ~ehıi; iki tn
raflı Hğ;lc;Jar 'e rnurıta· 
lam beton yu~·ıı kaldı· 

kadar uzaııan t<'k bir C4ld 

d<· lı:ıliudp etraftan yiik
~ell'cek oları güzel lıina
larıle biı likte taııı nıoderıı 
ıı(·fa ılttc güzt·llt:'Şuıiş bir 
lrnlde göreceğfoıizi, bizi 
iııarıdır:ıcak stLc·plurin Pil 

Lnı:;ıııda bu lııı:sıısta uıa
tı:ıliııde Yaptı~ınıız tetkik· 
le riıı rn üs bet neticelerini 
g-füuıüş olwaımz gelir. 

Y •ıpılclığ'ırıı miif:;ahı:ııle 
cttiğ"irniz h~zırlıkl~r bu 
r.ill(·ti tebariiz ettiren bi 
rrr hakikntıır. 

. . 

la bora tua darında 
yapılan zirai ttcrü
beler neticesinde 
tc:ını üç saat zarfın 

bir turp tohun1u ke
nın le erdiriJnılştir 
Ba hustrsta elek· 
tiriktt'n istif:.1de edil
nıişti r . 

Rişvet almış 
İ:-tnnhulda bir lır.ncıyı 

tt>hdit e(l""r<'k rii~vet alan 
koıııi~wr nıuadui UI\'i altı 
:ı)· h:ıp~c mahkum olmu~
tur. 

Musa Devdmci 
VE 

Fikret 
Eveiki gün Nu

saybin ı\1aarif n1e-

n1uru 1'1usa Dev
ri ınci \'e dürı de i~o. 
•11İsc-r Fıkı et şeh .. 
riıııize geln1işlerdir, 

t 

1 

l 
l 

~ 
ı 
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lür~iye Ra~yofüizyon 
postatarı 

17 -7 93 - 9 Pazartesi 

ı2,ao ıı. 
l 9 ~ l Oğraııı 

.... 3:) 'l' .. 
1;3 00 Urk mihiğ'i-Pl. 

' JleırılPkct ı::aat :ıya-
ıı, n. 
b · b Jarıg ve meteoroloJ'i 
a erıe · rı. 

ıa, 15 14 M .. 'k 
rır0i", .ı uzı · (Karı::-ık 

1:ıtarıı _ J>]. ) 

ın.oo I' 
ıoğraıu 

19,05 ~(. 'k 
l>telu • tızı . l) •btı..,Sy -
U' de :d'apres - midi 

Uııı f:ıurıe 

l lD,15 Türk .. ·ır· F l 
ıeYetj muzıbı a$ı 

->o 
\•~ ,Oo Menıteket saat a-
.;arı · 
ıı,, 1, > aJaııs Ye mcteorojo 
"'v~rle . rı. 

') 1 ... ,15 r 
rıın · \Onuşma (Dokto· 

20 
S:tat ı) 

.ao 'r·· , ese 1 . tırı-: Ses ve ı::a.z 
1 en \') ı .. ıo y 

~ı ''>- \onıışına 
~ 1

1

3 
.. :) ~ cş'ı·Ji plaklar R. 

ı• o M ··. "k 'T ret· . · u1.ı .ı ara a ope-
ırıırı 1 . . . . 

Jlc:rıj . ıneı \ 'C 2 ıncı 
elıırı 1 >J \').... -

k ....... oo Müzik (Kiiçük or. 
e'tra 

kırı - ~cf: Necip A~-

~3 oo 
le . ' 8on njans hnbcr

rı z· 
lat' k·ıraat, E~haııı talı\'i-

' aı ı · ııa 11 JI\ O- nukut bor-
.. 81 fiyat . 
2~.2u M ... k 
2;;ı _ ~ • uzı · \'azban<l Pf 
ıl,iJ;) -> 1 'V 

taırı. · .... ı armki Prnğ'-

'---------
Yarınki 

F>o statar 
18 / 7 /939 Salı 

,._ Yarın s~ l 
ı ren .t >ah gelL cek 

Postası yoktur. 

(jr.ı.. l 
ıs.30 ı:-ı <en onra sant 
kara ~a Di yaı bakır. An-
~t!I ' ·tarıbul postahrı ecck • 
Eki" ' 'C saat 18 de 

"Prt:>8 T <leeek . ren pa.::ıtası gi-. lır. 

~f 11kt . 
den up kışeF:i sa.at 8 
h 17 vr il· l cuket k ~ ' ava e 'o 
lit-n 1. ısnu da saat 8 

0 şe kadar açıktır. 

Mardin Vilayet Daimi Encümeninden 
Marllio rneınll!kt lıastahanc~inr. ınuktazi yi~·ecck ,.e yakacağa ait cksitıne liflı$;i 

Cinsi 

~ Salça 

Saoun 

Kesme ~eker 

Kuru iiz.iim 

Kuru fa;;uJya 

Yoğurt 

Süt 

Piri uç 

Et 

Odun 

Kömür 

Çay 

Peynir 

Patatr.::s 

t~pnnak 

TaıP. iiziim 
Kum rnğa;ı 

Pirinç unu 

Azemi asğ'arı 
Kilo Adet Kilo Adet 

150 

150 

150 

201) 

1800 

3200 

300 

1000 

2500 

t.;000 

50000 

1500 

5 

40 

500 

50 

20 

:?00 

400 
300 

35 

- - -
o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

u 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

350(1 

o 

o 
o 
o 
o 

.. 

ıoo o 

130 o 

350 o 

130 o 

150 o 

lGOO o 

3000 o 

250 o 

SOJ o 

2000 o 

5f>OO o 

45000 o 

rnoo o 

o 

30 

400 {) 

40 o 

:30()0 

15 o 

150 

300 
~50 

ao 

o 
o 
o 
o 

_ ___ ..;E,;;;..v.;...:ı:;;,;;a;;,;;f.;..ı ____ L. K • Tarihi Gtl Sa . 
E:ski V..-! uuzuk olma~·acak 

~u g·il>i mevatla karı~ık ol
mayacak 
~uıııuneye 

4 :?3 :"? 1/7 /fl89 Cuma 12 
<rörc f'n~vi t:: • 

cin~t(•n ve kuru olacak 5 ()2 
Türkiye mamulatından 

piyasenin en güzel ŞPkerir. 
<len olarak 10 80 

Hebab iiziiınü olac[ık pi
yası1nin e~·i temiz ve etli 
ciıı:5inuen 

A Yİ~P kallın f:..ıs 1ılivadnıı . . . 
taş ve f;:tiredt'n an temiz 
ve piyasımin en iyi cin
ı::inden 

Temiz ,.e nc>fis olacak ek

~i olmay:.ıca°i{ 

, u ile karışık '>lıtırı~ acak 
taze ,.e temiz ,. 

N'umüney-1:! uyıtun ve )far
diııin en nefis ,.e en ! ('miz 
vncrıud:rn olacak avran • ı- • 

2 81 

1 80 

11 ~5 

14 40 

., 
" 

" 
,, 

" 

_,, 
" " 

,, 
" " 

ıı il ,, 

" )) " 

gibi mevaddan arı olacak :: 1 37 25/7 /989 Salı 
~umurıcsiııe uyğ"ıın 'c ırıa

rtıl Diyarbakır hah-alık cin
sindr.ıı temh vP. mevadi ec-
nebiyl'den arı 18 75 
Ta.ze erkek koyun eti \'l' 

l.rn:ma olac,ık 56 25 
Somun halinde pi~kin nu· 

murwye uygun 4 yıldız un-
oaıı tc>rniz olac:ık 58 50 
?ıli~e odunu 0/o 75 i y:ış 

2f> i kuru olacak ~~7 50 
~fi:;'e odunundıın yııkılmı:-: 

teıııiı \ ' C iri olacak -> ()(i 

Piylls'..mm <'Yİ cinsinılP.n 
olacak 1 :i 1 

Edirne. lwyaz \'f' k:1~ar 

J~P~·niri olacak o 90 
iri taıırli piy:1:;enin en i; i 

<·iıı::-inclt'n olfü'ak bozuk 
olma~~acak ..ı 50 
~Ialatyanın en ('Yİ cin.jıı . . 

,, 
" 

,, 

,, 
" ıı 

" " " 

" 
,, 

" 
,, 

" 

" 
., 

" 

" 

" 

" 

12 

" 
,, 

" 

" 

" 

" 

" 
d<•n 2 :?;) 30/7 /939 Cuma ,. 

Fahriye vpy:ı pnrk ıleni 
lı)n ayni zibi :!1 n 

1\ okulu olmay. cak teıııiz 
ola('ak O :~o 

Eyi 'e teıııiz ol:ıt~ak 
Pi~·:ı ·r,ıil' Pyi l'İıısirıdı•tı 

Bozuk olmayrıcak piy.ı 

sı>n!ıı en f'Yİ cinsinden 
EybindPn ol:ıc.Jk 

() ()O 

o 24 

1 80 
o 8:~ 

., 

,. 
" 

,, ,, 
" 

)l ,. ,, 

" 
,, 

" 
I' ,, 

" 
" 

Jhalc t:ırihiııden itilı:ırcn Mem!Pkrt hasta:ıaıli'Sİll(' ıııııkt:ııi yiyecek ,.e f:nire a';ık ekı:;iltmPyP. ~ıkarılmı~tır. 
Ahrıacak eı'1.akın cinı<i. kilosıı c,·:.:nfı, nııı,·:ıkkat tcıııiıwt ıniktaıiyle ih.1lell•ı inin t-ilıı 'r. :-a:ıtı her k:ılt>nıin hi
ı:ısında birc>r birı>r gü."tf'ıilııı~:;-tir. kati ilı:ıl<'l. ri \'iliıyct m:ık:_ııııı.n•la toı.~lan:ıc:ık <ılan ~l:ı:din dainıi Encüme
ninde yapılacaktır. i~tcklilerin ı:rıuvakk~t tPnıinat uıakbuzlarıle ıhalc p;uııüne k:ıdar Daimi Eııciııııerıc nıüra-
c:ıatları ilfüı olunur. 13 15-17.19 

YYırt<dl©ı~: 
Felaketli günlerinde imd~dına ~<oşan 

« Kızı laya» 'ardım et • • • 



JDAREHANESİ JVIARDIN'DE • -""' ·-----------------------
Umamt Ne,rtyat •e Yazı '41-' 

Direktöıil Ealıl llalkevi 81 aaal Ha-f Daire 

TeljTaf Adr .. ı 

Mardinde "illus Sesi,, ULUS SESi ~1. Siret Ba,·ar 
Baaıldıtı yer: (ULUSSEsl) a...--

Mardin inhisariarl 
Müdürlüğünden 

Türk ev1n1n şe
efli a n<1 nesi kiler-

VU~llOAŞ~ : YURTOAŞ! 
I yan bir ev, Çocuk-

1 939 ~lalf yılma ait 
Mardin ve mülhakatı ara 
sında y:ıpıl:tcak ııak.Iiy:ıı 

17 /7 /939 t3tihindPn iti 
haren on beş gün nıuddet

Je açık eksiltmeye konul 
muştur. 

Jir. 
Ka vanoz, kava

noz reçelleri, ş i şe 
şi şe şu:·upl2 n olma- ı 

suz bir yuva kadar T al'iil k H 
t~H.lsızdır. ur ava 

Bu güzel anane 

İhale 2/ Ağ'11stM/ !J:39 
gününe müsadif ('aı~:ıııı 

ba giinii s:ıat on dürttı · 

Mardin lrılıisarl:ır Mü<liiri
yetiııde uıiit<·~ekkil kouıis 
yon tarafından yapıl.ıcak
tır. 

Talip olaıılaruı lm IJ:ıp
t:ıki ~art ıı:ı ım·yi goı nıek 

'e pey sürmt."'k üzı>re Mar 
din irıhh;arlar ~l iicliirHiğ"lı 
ııe mürncaatları ilfırı olu
nur. 

l i :'O 2:1 

Yurddaş! 

Kaçakcıhk }'apma 

mizi yaşatahnı. 

)'uv:ının sa:ıdet ve VHrf ığını doğur•ln, 
.-\ile ıfüfrü ı nünü kuvvetl~ndiren çocuktur 
Çocuğu'"'sev. S evi lmekten ma?ru'.11 bikes 
\'avrulcırı da h :1 tırla Yılda hır Jırn ver 

j -

Çocu!( Esirge:ne l{uruınun:l üye ol . 

Ana 
Çocuk Esirgeıne ı ~ür~I duru nıl~rınnı 

Kuru•11u G~nt·I ~ler- ınkrşafına hızrrıet 

1<ezi ta!·afıııdaıı Ç•- /•den bu kiymetli 
ı,arılrnnl<tn o 1 an dero-İvi çocuklara 

h ., 

( .\nn) :ıdlı derginin 1 çocuklu ana veba-
(l:l) S '~'ısı çıkn11ş'lr bnlara tcıvsive ede 

" Yurt yavrularının I · . rız. 

s~ ğlık, Sosyal KüJ- . 

• 

ardım Et 
Buyardım en bü 111 

• 

yük biryurd bor-

cudur. MaıUin Traham Hasta~anesin~en 
Tr>ınin:ıt nk~:ı,ı 

1/1!1••--------..----------1 NE VI 
--~....-----------------i \· .\'ıldız ekıııı->l~ 

.\(ikl :trı 

Kilo 
n:?HO 
:!nGn 
2\,; 0 
650 
GOO 
IHO 

T,.ıııin 
Lira 

4.ıU 

BcdPJi 
Kuru' 

().) 

()() 
4U 
50 
00 
40 
00 
00 
00 
20 
50 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
50 
00 
50 
00 
00 
20 

~:~· K;;0

• 

1 Yuırt<dlaş ! 
Ko.vmı ı•ti 
ıvadt· yaz 
Pirinç 
Bulğur 
Şekn 
Süt 
Donıatı·~ salı::ısı 
lJomates 
Ta.ıe Bamya 
Patlıcan 
Kııb:tk 
Taze Fa:-ıulya 
kuru nolıut 
Kuru Fasulya 
Kurıı Bamya 
Kuru t'oğarı 
Pirinç u rı u 
S:ıbun 
Meşe Odunu 
t"\ız yaö-ı v • e 
Su 
Patates 

!300 
110 
250 
110 
350 
200 
450 
150 
200 

12 
300 

rnn 
45000 

~uu 
l:l50 
260 

7G ... 
~74 
16:? 
36 
68 

165 
44 
10 
13 
17 
ı !? 
54 

!) 

24 
6 

24 
2 

75 
562 
45 

135 
31 

57 GU 
;:!(j ():? 
12 19 

5 
12 
3 
o 
1 
1 
o 
4 
o 
1 
o 
1 
o 
5 

42 
3 

10 
2 

70 
10 
41 
30 

. 75 
00 
31 
ü2 
05 
G8 
bO 
45 
80 
18 
63 
18 
3~ 
13 
33 

· ~fardiıı Trahom miicadele Ha.stnne~inin 1940 senesi ~fayı$ nibayf>tine kadar 
ihtiyacı olan ,.n yuk:ında rıı• v'i, ıııiktar \'e tahnıiıı bedelieri yazılı erzak miktarı 
ek~iltmP. şartııaıııeleı ir.e göre ayrı ayrı giJsteıilmiştır. Erzak ve mahrukHt. ( 15 ) 
gfin müddetle açık eksiltrrıe ile eksfürıH•::i yar1Jacflğ'1 gün ?6 tPnrnz 1939 ( cuma ) 
günü saat t O ) cfa tıraborn hasta o esi binasıudn toplanan satınalına ko.uis\'c> 
nuuıla ) apılacakdır eksiltıneye gireceklerin ~-O 7:5 ilk teıuinat :ı.kç.tlarının .;,nı 
aandığuı,ı yatıı malaıı. Fazla uıalum::.t ,.e şart n:ımt>yi gö ··mf·k isı i: ı nl~r: l! her 

ilu traho.w baştanesint uıiinu~atlan ilt.Q. ohuı\lf. ıa 15-17 1~ 

Yurdun en uzak köşesindeki Yoksul YaV'· 
rular-ın sağlığına erişebilmek için Yılda bir 
Lira verip Çocuk Esırgeme Kurumuna Oye 
olalım .. . 

::::::::::······················· .. •••••• .. ··!SC, .. . ................................ ·-·~ 
i :: y ii 
~i urtdaş! i .. ~ •• •• ii KURDUGUMUZ FAİRİ· ;s 
!i kALAR VE Y APTIÖIMIZ !' •• 
ii DEMİRYOLLAR •• •• -· •• Dep ulusun biriktirme l(Uetlne 

dayanır. 

Bu gücü arttırmak hep senin 


