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IHI @.rlt~ V 
lurtulus Bayramına HazırlanırKen 
yarın yurdun her 

"'ı . Yanında Hatavıo 
J t~ı • 
br senelik esaret acı-" ına luta an kttrtuluşunu kut· 
leı/acak olan Türk mil 
du ' kahraman Türk or
de unu AnU.kya, lsken-

run k Çerk so aklarından da ge-
Itaı ~~, nıubabbet ve şef
ll\tile 01~ sevinç heyecan
ıit~. hır kerre daha selam-

.: ctcak B 
~i~ J ' ataylı kardeşleri-
ba e onu iıtiraba ta-
•irı~ı:~ı göstermiş olan 
takı rınde yeniden ku-

ayacak lardır. 

1. Necdet Göker 

olarak vatan serhadlerine 
koşmuş isek, öylece Milli 

Şef ismet lnönünün zafer 
idealleri arkasından ayni 
birlik çerçeve8ile, yine 
sarsılmaz bir vahdet ile 
ve be r fodakftrlığa göğüs 

germek az.mile toplanmış 
bulunuyoruz. 

Bayrak gt!rıe o hay. 
rak, hilal ı,rene o hilal 
ve yıldız gene o yıldızdır. 
Milli t!Saletimiz gene ayni 
heyecanlı tazeliğini muha-

y . faza ediyor. Çünkü: Ebe-
taın annkı kurtuluş bay- di Şefin <ledi[!i gibi, muh
hep ırnızıu ilk şenliklerine taç olduğumuz temiz ve 
ll beraber katılacaa>ız astı kan damarlarımızda atay k "" . 
tıı1·ıı . urtuluşu; Türk mevcuttur. 

eıı · ins nın kahramanlı~ı ve 
ı. ant pre · l Dostluğumuza gUveni-
'atiı nsıp ere seda-
lecPf ~elem kadir olabi- le bilir. N ett:ki aı bizi asil 
içtim~~· ~nlat ·1n ~iyasi ve bir <lüşman diye tavsif 
<lır. B· bır zafer destanı- eden bir kısım rabancı
tra arış sevği~ilc 1.,ürk- Jar da bu hakikat1 anla. 
tan~81 ız dostluğunun ga- n11şlardır. Bize dokun•ıl
tlıin 1 eşrnesi11i yeniden te- madık~a, haklarımıza hür
b· . eden bu zaferdir ki met edıluıeğe devam olun-
Utufl d·· ' d k • . l . . . hi unyaya ne bih•ük . u ·ça. Pn'nsıp erımızı ; 

ler'. aşk ile sulh prelı.sip yurtda sulh, cihanda. f;Ulb 
il;~e ba~ıı bulunduj:tuınuıu i~ealimizi tahakkuk et
s:ı.hi eden bir ,.esikaya tır~ek !olunda deva~ 
et P oldnğtıruuıu ifade ettıreceğ:z. Hatay Zaferı 

ll.ı(!ktf!dir. bunun içiu harpsız oldu. 

Bu r 
th·et za er lıütiln bc~e,, aıe . 
ba~ . ı:nıne şu hakikatı 

i;ırıyor: 

Türk-Fransız dostluğu

nun tenıellni bunun için 
hazırlandı. R u s la r l a o-

ez ı S2 

Mısır Kralı 
Kudüs 21 R:ldyo : 

Mısır Kralı Faruk 
bugün iskenderiye
yc geln1iş, 8;1şve· 
kil Abd ü 1 f et tcı h Ya h
ya Paşa ve bir çok 
zevat tarafından 
karşılan nııştır. · 

Kral Karol 
Ankara 21 A. A. -

Ro .11en kralı l{a rol 
Karadenizde birse 
yahata çıkacak ve 
seyahat on gün sü
recektir. 

lnuiliz Gannrah 
Ankara 21 A. A· -

Varşuvada bulun
n1akta olan lngil
tere deniz aşırı nıü
dafcıa ş ·fi general 
lrenside tayyare ile 
Lo ııdraya harekt.t 
etmiştir. 

YüKseK Maarif 
Şurası 

'l'Urk · 
nın t mılleti hakları 

lan clostluğumuz bunun 
içindir ki ebedidir. Bunun Ankara 21 r Husu-

esHnı· · 
leri Crk ını kabul eden-

Kuruluş yılı t Agustes 927 

Münakalat Vekilinin 
tetkikleri 

Uşak 21 (Hususi) -
Münak al At Vekili Bay 
Ali Çetinkaya bu gün 
saa~ 8 de bur aya gel
miş, istasyonda bir şa
at kadar kalmıştır. 

Vekil, inşaat ve tesi-

sat hakkında izahat al
nuş, şimendüfer atelye
siuin daha fazla geniş
letilmesini, Uşak . Af
yon arasında katarlar 
ihdasını terviç etmiş
tir. 

Ali Fuad Cebesoy 
Ankara (Hususi ) - ı hafta içinde Trabzona, ora. 

Zoıığuldak köuılir hav- dan da Erzuruma giderek 
1 

zasında l!ir tetkik seya. 1 tetkiklerde bulunacaktır. 
bati yaparak Ankara.ya Trabzcmda kurulacak li
dönen Xafıa Vekili Gene- nıan işleri de bu arada 
ral Ali Fuat Cebesoy bu tet'dk olum.ıcaktır. 

Bulğar Mebusan Meclis . 
reisinin temasları 

Ankara 21 Rcıdvo: 
" 

Londrada bulunan 
Bulgar ıneb'usan 
n1eclisi reisi Mişa-

Nazi Şefleri 
Ankara 21 Radyo: 

Bu ayın sonunda 
D ınziğde bütün na
zi şeflerinin bir top· 
lantı yapacağı an. 
lcı ştl n1ıştır. 

Kayseride 
At Sergisi 

nof bugün Batinı

' yan sarayında İngi
liz Kralı tarafından 
kabul edilmiştir. 

lngilture -fransa 
Ankara 21 Radvo: 

" 
L"ndradan bildiri-
1 iyor: İngiltere ve 
Fransa hükumet
leri, Sovyet işjnde 
hattı hareketi tes~ 
bit için görüşn1e· 

· lerde bulunıuuşlar-
dır· ekçe sever. 

içindir ki Demokrat cephe si] - Yüksek ~1a
ile birleşen·k İngiliz. Türk arif şurası y~rın 

1 
dostluğuna ehemmiyet ver 1 O d · A 1 

f'r k .· saat 1 a uıllUt1ll 1 Kayserı· 21 <H K k J anııı T .. k me te)ıı. , U• ça çı ar nu ta k ~r do~tıuğu- hey et halinde top· · ... ) _ H 1 a 
~etir alplerımiıe kadar Uıak ş:uktaki Çinlile- l kt 'ı susı er yıl -
lA en bu ıaf ·ı . "k anaca ır. K 'd 1 k k R d . cıl harb· . er ı e ıstı · riı:ı mu vaffakiyetini, haklı a ysen e Cl çı nıa - An ·ara 21 a yo: 
llleı bir~nıu ~eticele_ri öl- oldukları için sPnpati ile J k b• · ta olan At sergisi Geçen bir haf ta _ 
raıt va~ r ta.rıh eserı ola. karcı.itiyoruz. Amerika ile 3 p0ll a tneSI bu y 1 d p ha 1 · · d h d 

· yayacaktır. dos~luğumuzu, Balkan ve ı a ınar . -
1 
ıçın e cenup u u-

~ 'l'ec.,vu k Saadabad paktlarının re- Ankara 21 Radyo: Şt kazası n1erkezın- dutnuzda 31 kaçak• 
'lUtı E ı. arşısında, d • . ~ d 1 k .. .. k k 
b bedt Şefin lftvemut eanet pey a et~esını de Jdpoo B şvekili ya· I e ~çı aca tar. çı, 424 gun1ru a_-
ayrağı " · · (o rehhı namıua 1 ... k k h fetitı etrafında nasıl ~mmnıye 1

• • rın için N<-lzırlar KazananlHra öl50 \ çngı 17 açn çı HY-
. olunma b · . . ıstemekteyıı. . . . . . • - - · • ı · 

Rıbi t k z ırer kale . . . . -11. 1. ın""clisırn tonlantı- lıra ıkrnn-11vt tt\'Zl n~ ı . ı e!e g, Ç!r1.n1ış· 
' e vücut ol- ~Iertlığıuıızı, mı ı uıy. " · ı' 1 • . " 1 • 
"t lll\lt~ıag\g bir kUt~t 1 -ioQu a D~ iiffı.Q& ... i ya çafıracakur. t edıle,ektır• t tır, 

\ 
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!ayla ! 

Türt Kuşu filomuzun londr aya 
gideceği doğru değil 

Baş ÜJ Pf rıırn Sa b:ha Gökçen 

Ankarn .\.. ı\. - DP\" 

1

. B!t~'3n pilotlardnn mii 
)i 'fPl!!rnf g:ııptp indf'n rııkkt•p uir Tiirk1'u~ıı fi· 
naklen bir kı!!tm J ı;r:whul lm:mıun lıı~ilıPrPyi 1.i~·;1 
~azetelerirıclP ı; ıhuı ,.r ret rdı>ctığ"irıe d: ir oları 

Başöğ-rctnıcrı S:ıhiiıa Ü(ik- halıcri tc>kzil>e ı\nadolu 
çerıin idaH""İ ndt! 01:1rnk ;ıjaıı:"ı mezundur. 

Ticaret Odaları 
Konğresi 

Ankara 21 (IT uau~i) -

Ticaret Vek:ill'ti öııiimiiz

deki Teşriniev\'CI ayında 

Ankarada bir ticaret oda
ları kono-re~i akd ni ka-

~ 

raı Ja~tırmı~tır. 

TicarH odalarının tS· 

la hı ve odalara veı ilecPk 
yeni şekiller etrafında 

görü~ülecektir. 

Alman ve ltalyanın 
1 O Ağustosta yeni kuv
vetler seferber etmeleri 

bek!eniyor 
Loııdr:ıdan y;ızılıyor. ' l.ıferin, dcıııokrasiln ce

Bura 'siya.si rnahfellı>rin pheı;;ine te,·accuh etınesin
kanaatine göre Alın arıya den dolayı mih,·er de' lct-
ile İtalyanın orı Al1'nstoti- ]erinin yeni hir hamleye 
tan itilmreıı yt•ni yt•ııi ku- b:ıs vuracaklarına hiık-. . 
vvetler seferber etmeleri nıoluııııyor. O tarihe kadar 
bekleniyor. Hazir..ı n ve miic:ıdelnin :-ırf prop:ıgan . 
Temmuz :ıy};ımıda bu iki da s:ıha::.ına inhi~ar Ptıı:e-
devletin siııirleı i yıprnt- si ve hart>kfi.tın ondan 
mak mak::>ı><1 ilc y:ıptıkları sonra bnşl:ırnası muhteıııel-
geyretleriıı :-PmPı siz k<ıldı- clır. 
itı ve bu ıııüeartoledP, 

SEHIR Ve .. 
İLCE .. 

H A li E .'?. L E il / 

Kızılay Balosu yarın 

Kızılay İdare Hey'eti 

ŞPhrimiı Kı'hılay ce
miymi tnrufınılan Kızılay 
haftat'ının fion giiııü ol-
mak miin:l$CIH'tile yarın 
gece şehrimiz Mt•ı'kf'z oku
lu l>inasırıda se viuı li Va
lim iz Bay Cevat Ökme
rıin yiik:::ıek himrıyelcrin

d~ olıııvk iizre çok gii
zel bir Balo verilecc.ktir. 

BalOJ'<l tam saat 20 
yı ~O gt-çe haşhnacak· 
tır. 

Halkedrııizin Caz, B:ın

do ve R:ı<l~·o Grauwfo
nunun işıir!l.kile uıuhtelif 

dans ha ,·alan ve rğlenti 

ler tertip N'lilecek olan 
Balonun haftanın mevzu
larına uyğ"ıın vP. g<·c~tıin 
ehemmiyetine lfük uir şe
kilde gPçırıc. i i<;in bil has 
sa itiua olunacaktır. 

BiletlPTin Kızılay mer
kezinde diirıdrrı başlaya 

r:ık bcht·ri bir lira gilıi 
cilz'i bir para nıııkıı hilin
<le alınabılt!n bili tlerle 
!ıeııı ''ük::st•k havir uıiies-. . 
se~wuıize inı:-;aııi ycır<lırıı-

la rı mızı ri'irge ınenı iş, hem 
Je çok neş'eli bir gt'Ce 

1 geçirmiş olacağıı. 

Yarın Hatay Bayra
mıdır 

m 

Korsika adası ce. ı~~ 
f ransaya geçmıştlf. 
Buoü ıFran:sııt0 

/:') ıl 
pra k l<ı rı nda n en '1 

hi 111 bir kısn11 nı teŞ 
kil eden Korsik 
adası ancak 170 cs0• 

denheri Fnınsnl11~ 
1 ş,r::ıli alındH Buh.11 

~ 1 
111 .ık t:ıı l ır . Bu .~1\ 
O U H J. ı ı ı l' \' \ e t f { '1 

v ı n ı ıı h . k 1111 i )'et 
~ıltı.1da idi 176 ·selle' 
. C 1 ", - ıe' sı .A~rıev .... ıu ı~u.ı 

1 Ko s k rı da de,•J~ 
1 ı . ..., . ı ·ı( 

t'C t"fft t 11 1 <rt IS'l Ş ' 
t"f h • ' 

Ja 11 usrl na r<l k bur~ 
· sını Fransızlart1 tef 

keylemiştİr· J 
Şehrin içnıe 

Suyu 
Şehrin içme Suyu gtJ: 

suyunun şehrimiz~ ge.cir~ 
mesi huı:msunda Bir ınil 
dettenberi mahallinde ıet· 
kiklerde bulunan su ıtJ 11' 
hendisi Bay Sedat ~u 
verirden aldığınıız uı:ıltl ' 
rııata göre -bu busııst~ 
yapılmakta olan çalı~oıl91 

sona. ermiştir. 

(Taf::;ilat gelf,c .. k nüshad~ 

~-------------,,/ 
Cizrede 
Sıcaklık 

C•zre [Hususi] ..,, 
Bir kaç günd~nb~" 
ri şehriınizde sıc~ı~' 

Y.ırın Hatav B:ıv 1 ni anlcıt<tcak olcın lık bütün şiddetife 
rarnı olduğ· u ıçın H-ıtiplerin hevec~10_ hükün1 sürnıekte· 
şehir h,ıştan betşa lı hitabeleri Şehrin . <lir. o~rec~i har~' 

• ·r S bayr:ı klcırı rr11z la do en. nıühinı n1evki- j ret 41-J.2 dır. 
ıngı iZ atye binası nannc .le, her taraf 

1 
l~rır.d\!n dinlenectk- ./ 

tayyareleri yolsuzluğu renk, renle ışık <le- 1 tır• toplanarak ıİıernıe· 
Ankara 19 A.A korlarile süslene- 1 c ketin su ve elektİ' 

Müteadil i<l 
0

ingiliz İstanhu! [Hususi] cektir. izre rik işi üzerinde iı\ıl' 
bornhardın1nn tny- S3tye binası yolsuz- 1-Jalkeviınizin ha~ l B' zakereJer yapn1ıı 
''are!~ri Fraı s:z. :l -- j luöu cfrf!fın~L-1 bir l 1 e·e·tue rnrru"mnnı' h Lo.At' 
.; t-.. ı:ırl adıJ· ı Hope,. Jo - · U 1 .. c,; &i ve nıü t ndis cc Ju~ razisi üzerinde hi r rnüddet ten beri va-

- hır s c1 ye5İnde bay Cizre <Husu"'i) - ınes;ne karar ver'' 
uçuş yapmış ve Pa- pılan tahldk~t bit- ra ıııın ebeııınıiyeti- 1:3dcdiye Encü:ııeni miştir. 
rist~n geçmiştir. miştir. ) 

' 
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Du~da ,. 2 ıt 50 
--- -· --- ....:.:..:ı. Arpa "> 40 
lin ı Bir çu~575 -• rnı . • w 

~1 .. n Şifalı rlin biri::in~ dı·~cr dP, • 
,.~'nkiirı mü {';ınJarırrwc::ın. yiikseJııwsin ha,·:ıya. 
l Uz •· • • • 
1\.tt sıırrnı .-.in göi. leıde sallanan ate~ nya. 
Ara urı 1 liııdcrı Tiirkün, öztürk olan Haruyııı. 

ına Yüksl'ldi Jlutay yıldızla ayın. 

Ah .. ~.. J •· •• • 1 ı 
,,. • v ıııı:t il lht·ı,·ı rı o·o~ıı ne en ):l:'lll:l . 
oırı ' • . :'.' . • 

rı:ığ-ıııryi şiikraıı var ı,ul:ık 't r::eıı t:ı~ · n·\ 
l.:fku ı IJ. n, a tıı t ı.ı:;-ıırk en ;ırı:ırı ın:ızı:;ıı ı ııı, 

•lta\•lıı ... . a:- :uıiyor ;ıd ıııı n:u1:5llllll. 

t.t ın :rnı Jcı d ı d :ı. ' ' 1 yı. 
Alilli • . . 
'l' ~ı·fııııız bıwiin 

eıııi· ı) 1• r-
ı. 11 ı llata yıla t .,.,1 sunı, ha,·a\'ı. 

l.A • ' .. .. 

1hv 1, 
~ · :sırıı tPıwffii:: edi\•Or :5::t<le Tı!rkh·r. 
'\latUrkt· · ıııüjdeler, İllönii~ c tebrikler . 

ırt:ıokul Mt-;,ıırıh.ırından 
Cevat Oktay 

"----------------~------
HA ır AV 

Kurtuluş Bayramına 1 

hazırl'anırken 
- B~ş t::ın1fi ı nci sayfada -

llİ\·et 
,ı·1 ''e Oııuruınuzıı ebe-
" Vye 
ltc. k n nıubafııza ed• bi-

e • \ 'lk ....... 
11
· .'l ·sek s.ecivcıi lıir 

uıJ Pt • 
aı olarak r·ı~·ıınaı"İ'•ı 

l!"?Ji"r • • 'il ı-' 
lar' ,..ıın11. ı~·ın biitiia dost-

1ııı11 ' t .. ·· ı But·· ·• ~onu ılcrı b:ığlıyız 
Un ht'ı· .. · • lif ııu nıvretl ... ıı-

ıze rao- . . • 
ı.;ı ı-:ıtııcn bızlı·re fena 
~V7.)e b k • • . 
letı.. a ındk ı tPyen mıl-
e& hu diişUrıct)lerinden 
~er hala 

'!lı ge<;memiş 

ler~r. oıılara ki~·metli bir 
;-airinıiziıı şıı \'CCİZ nıısral-
1.ıı i\'le hirıtp etıııekteıı 

kPı;tliıııizi ıııen edt·uıiyo 
ruz. 

Dlişmnıı llil!llı> riayet 
et, Türklüğe hürnıet. 

Toplı-ır boğar hitabını 

dağlarda akibet.. 

~ 
--------------------------------

lngilte renin 
Deniz aşırı ~1ıvvetleri umumi 

müfettişi 

Türkiye radyosu Ankara radyosu 
Uzun Oal~a: -----
Kısa Dalga: 

1 ü4S m. 

lH.7..ı m. 
31.iü m. 

1._0 Kc::-. / 1:!0 Kn., 

15195 Kes./ :?O Kvv. 
9..ıô:> K C$. ı ~o K "' .. 

Bu günkü proğram 
22-7-939 Cumartesi 

1 ~1,:W I >roğ'r:ı ııı 

ı:3.:>;) Tiirk tııüzigi -PI 

14.00 .Menı)(·kf't sn:ı.t a
yarı, ajaıı::ı ,.c JOl'tcoroloji 
halJerll·ri 

14.10, 1 f>.30 ~I iİ'lik Kaha
rr•: ııı üzik hol , Dans - Pl 

18,30 Proğraru 

18:35 ~Iiizik Offenh.ıch 
Orfeus cPh.-ııncoıdt! npc>-

ratından potpuri --Pl 

18.45 )liizik Kiiçiik Or
ke:-tra - Şef: Necip Aş 
kın 

19.15 Türk rnüzigi lııce 
S:ız Faslı 

~o,oo MenılPket ::-ant a
y:ın, ~ıj:ım• ve ınl'teoroloji 

haberleri 
1 

:20.1 O Xtışdi plaklar-TL 1 

:?0,15 Tiirk uıiizit;i 

dluıi~ e:ski ef:eı·ler 

:?0:50 Konuşma 

21,05 Temsil 

Se-

2:?,00 Haftalık po:;ta ku
t u8u Ecnebj dillerde 
~:?,30 Miizik Richarcl St

r:ı11u$~- Yiolomwl ~onatı 
~a,oo Son ajans, ha-

bPrlt-ıri .ıi raa t, esham talı

' ilat, kanboyo - nukut 
lıor:-:l~ı fiat 
~3:20 Millik (Cazbant - ı 

Pi.) 
:?3,55- 24 Yannki Po- · 

ro:'.!ram. 

~ucu~ [sirgema Kıırumj ~ocut ha~ cı 

l>arı · 2 11 50 
Nohut- -- G --

:----:----1--: ..... -
~tercim ~k 3 
Pirin~· - :?5 

1
,

. ~:ıde Ya!! -- 95 --
·~ :--p-
1 rre Y!l~ . -
Zenin ,·a~ı 70 - · . - ·-Yüıı 40 - -- -
I >t>ri 40 - -
Hali em 20 
Badem ı~·ı 95 1 
Ce' iz 

-- --
ı 

Ueviz i ı;i ,-
:\lablep 25 

ı--

Mazi 19 
-
-

Kt:mıe $eker 35 -
Toz şeker 31 -Kahve 120 - -- -~ahım 42 --------
ı ·a~· 350 

Çocuk 
Çocuk Esi rgenıe 

Kuru rnu Genel nıer
kezi tarafından çı
k;.lrılrn~ kta olan 
(Ç•>cuk) ıJlı dergi
l!İn (146) Sayısı çık
n11şt1r . 

okuluna· (ayıt şartları Yurt yavrularının 
sağlık, sosyal l(üJ
türel durunılaranın 

2 - İlk mektepten dip inkişnfina hizmet 
!oma alını~ olm:ık, orta c<len bu kiynıetli 
okul 'e li~e talebc~i ter- dergivi çocuklara 

Çocıık E~irgeıııe Kııru· 

ınımun Ankarachıki ç, cıık 
Bakıcı ukııluııa 7 Tt•nrnz 

1930 d:.ın iübarf'n talclıe 
c. .., 

cib edilir, çocuklu ana veba-
k:ıydınn lrn şlannııştır. K:ıyıı 

muamelbi Ağu.sı os ~onun
da nihayf't bulacaktır. 

Okul yatıh \ e nıercanidir. 

3 - Sıhhati yerindt>, bala ra tevsiye ede-
ahlfıkı eyi olma, 

4 _ Okula ynıılmak 
Der~ler naz;:rı ,.,, ameli 

i~tiyeıılt>r, Ankarada Ço. ı 
olarak iki SPııe dt>vam 

cuk E:--igPnıe umumi Mer- 1 eder, diploma alarıLu ku , 
ı kezi Reisliğ'ine, bir iı.,tida rumun gö >terece~i yerl<'r· 

. 
rız. 

Yıl~a ( 1) Lira 
1 de iki seııe ın:ıaşlı c;alışma- l ile rntiracaa.t t!derler. 

V Ankara 20 A. A. _ 1 l ı·enside dün nıare- • ~'taahhüt ederler .. Okul• 1 

arşuva<l l 1 l S · 1 l :1 yalnız hc;ıyıınl:ır alınır: 1 5 - Kayıt için g~rkli 
e,·rak · şunlardır: Niifus 
lıiidyet ciizdaııı, mrktC'p 
diploma.-.ı, şılıhnt. ,.e ;ı~ı 

bı.fldi, eyi hal kaadi, üç 

fotoğraf. 

Her güu binlerce yav
ruyu senin yardımın, 
senin şefkatinle sinesin 
de barındıran Çocuk E
~ i r geme kurumudur. 

lll· a )U un- · şn ınıg ynıc a ı e 
t akt~ olan logil. \ uzun bir Q'Oruşrne Kcıyıt \(\ kalıııl için ;;u 

1 keren in deniz :ışı rı y:ı p :ıı ış ' 'e lı u .~ ü ıı i e,·rak p;• rı·k. idir: 1 

lll~VVet.l~rj UlllUn ıi 1 de askeı İ ta)iıııl.,rde \ 1 - le yaşından aş::ıµ-ı 1 

fettışı general hazır bulunn1uştur. olmamak, 
Yılcia 1 lira ver Ço· 

cuk Esirgeme kurumu
na üye ol. 

.. 
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JDAREHANESİ JVIARDIN'DE • Umamt Ne~yat ye Yazı ı.ı.ıi 
Direktörii Eakl Ralbyi Bbuaal e--' Daire - ---

Teltraf Adr..ı 
Mardinde "Ulus Sest,, ULUS SESi M. Siret Bavar . 

• fi 
Baaıldıtı yer: (ULUS SESi) Baaııtt1 

ü O ık Öğretim V'URlrOAŞ~ YUBTOAŞ! 
• 

l\1aarif Vekaleti
nin haf talık olarak 
çıkarm<lğa devam 
ettiği dik Öğretinı) 
5azetesinin (8) ncü 

Türk evinin şe- 1 yan bir ev, Çocuk
refli ananesi kiler· 1 suz bir yuva kadar 1 

Türk Hava 
• 1üshası da ~1atba
amıza gelmiştir. 

l\-1ua HilnlerJe ta-

dir. tadsızdır. 

Kavanoz, kava
noz reçelleri. şişe 
şişe şurupları oln1a-

Bu o-üzel anane 
ö 

mizi yaşatalım . 

lebcleri n-ıiz için fay- Yuvanın saadet Ye va rlıö-ını doğut·an, . o 
Kurumuna 

dalı yaz ı la rla süs- , . 
lenmiş o la n bu gü. 1 Aıle düğümünü kuvvetlendiren çocuktur 

Yardım Et zel gazeteyi oku- Çocuğu sev. Sevilmekten mahrun1 bikes 
~1ucularınııza hara-
retle tavsiye ede-. 
rız. 

Mardin Tapu 
dairesinden 

Alehmet Ş"'babo
nun nanıındaki ha
ne ile hassi şahrur 
nanundaki h<1nele
rin vrd{• il d o- ştı ,.., 
rild ı gi t .• dJ ·t ı ı 

yavruları da hatırla Yılda bir lira ver 

Çocuk Esirgenıe Kurumuna üye ol . 

Ana 
Çocuk Esirgeıne türel durunılarının 

Kur·umu Genel Aler- inkişqfina hiz net 
kezi t::l afından çı t->den bu kiyrn~tli 
" ... , 

1 1111 ·• k 1 · 0 1 11 <le gı yi çocuk 1 'ra 
(Ana) adlı <l~ rgiuiu çocuklu ana ve b-ı-
(15) Sayısı çıkmıştır baJara t<&vsive ede 

Yurt yavrularının 1 . " 

Sağlık, Sosyal Kül- / rız. 

Buyardım en bii-

. yük biryurd bor-

cudur. 
. 

yünülıdt'n idia edil 
n1ekte olJuğundan 
mahallen keş f ve 
tahkikata ğcızata· 
nın çıktığı günü fer-
dasında n itibaren ----------~:__ _____ _ r Yurdun _e~ uzak ~öşesindeki Yoksul Yal'· 

~!arın ~aglıgına erışebilmek için Yılda bir 
o 1uncu günü S:1at 7 
de gidilect>ginden 
birdiyecegi olanlan
Jarın [l yni za nın n. 
da evrakı müsbite
Jerile bidil<te n1e
nıuruna nıürnca~ t 
etmeleri ilan olu
nur. 

AnsiKlo~e~i~ 
sayfamız 

K 
Yakında 

1 

Mardin inhisariar Müdürlüğünden 
939 Mali yılına ait 

Mardin ve mülhakatı ara
sında y;ipıJacak nakliyat 
17 /7 / 939 tarihinden iti
baren on beş ~üu mtlddet
le açık eksiltmeye konul
muştur. 

İhale 2/ A~ustoR/939 
gününe milsadif Ç:ırşaın. 
ba gUuü ~aat on dörtte 

Mardin İnhisarlar Müdüri
yetinde müteşekkil komis
yon tarafından yapılacak
tır. 

.Talip olanların bu bap· 
takı şartııarncyi görmek 
ve pey sürmek üzere Mar
din i n hi~arlar M üdiirlüğiJ . 
ne müracaatları ilan olu-
nur. 17-20 22 

YurdClaş ·! 

.Kaçakcılık .yapma! 

lıral verıp Çocuk Esirgeme Kurumuna üye 
o a ım ... 
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