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Bayrağımıza 
kavuşurken,, 

Ne ıııutlıı Lize ... 
Ne mutlu Türküm di

Yen e ... 
20 yıllık Lıir hasretten 

' 0nra ·nihayet bu ırün re . '"' 
b 81llen tarihe şeref veren 
ayra~ınııza ka vu.:u\'oruz. 

liUtun Türk dünva~ı bu 
ınutl•ı .. .. · . gunun sonsuz se-
vıncı· .. d Ik . ıç, n e <;a aıııyor. 

b· Bu, lıir ıuillet uayraını, 
ır vatan lı:ıyraıııı, :?O yıl

lık tarihin h
0

:ıvr:11111 ve .ni-h . 
ayet bavrauılanıı ı>n mut· 

ıu .. · o.)u ,.e en kutlusudur. 
L· Atı.ıyurdun kopmaz 
ır paq;a~ı olan Hatay, 

on Yelli milyonluk muaz
~a1Jı kütleye, ha:5retten 
L~''.~ulnıuş brııliğiyle ve 
Ulun varlırrıvle iltihak 

~uiyor. o. 

.. Evvelki giin esirdik, 
<lun nıüstkkil Lir c1c,·lct 
otnıuştuk. 

. Bu güa hakiki benli 
r.ı . 
6 nııze ve mukaddrs ,·ar-
lığıınıza t'bediveıı k:ıvu-
Şu w • 

Yoruz. Hatay dc\"lrtı, 
liata,. · ı A . l . vı ayetı ol{ u. 

Tarihimiz bu en uii \'ilk 
gUniindt· hf't>iıniz biribiri
rn· · ııı tebrik t~llerken, cbe-
~i bayrağımızın ırölgesin-
\ll' l'L t:ı ' :.ueui Atamızın ma-
ı~evi huzururıtla Milli ~e-
fıaı· . ' ... 

ızın "e Türk milletinin 
varlığı önünde bir kerre 
daha anıt i(;iyoruz. 
k Heıığiııi asil Türkün 
anından alan bavr:ılh 

mı · '"' ıın altında damarları-
lluıdaki kanın son dam-

... -

Hatay sevinç içinde 
bayram yapiyor 
\ 

Kahraman Ordumuz geçen yıl bu 
sabah Hataya ginnişti 

lskenrlernn !) fITnsm;i) _ 
~anlı ordıımuzım Hataya 
girL;inin yıldönürnii olan 
5 1't>muıu7. co~kun tezahü
ratla kutlulanuı:ıktadır. 

p:ulak lıir geçit rflsmi y:ıp
tı. bir lll"ktPpli kız ilk ta
bur kunıaııd:ıııırıa yiiriiyiiş 

• esııasında bir b1ikct tak 
dim eti. 

Kahraman Türk ordusu Hataya 
geçen yıl bu gün girmişti 

Bütün Hatay b:ı~tan 
başa Layrakl:ır. Y"·.il dal
iar ve milli renklerle süs-

Bn gcıt'P mu:ınaın lıir 

fenl'r alayı yapılacak, ınil 
1i oy mılar oyna ıı:waktır. 

Ya:.a11 İbrahim ı\'crdcı Gijker 

lenmiştir. 
lı. Sene esaret arıla 

Hütüıı llata~· ~p,·inı; rınm lıin hir tiirliisiinıt 

Mcrasinıt> saat yrditlc l vt· ıw~c iı,:in<lP ç:ı\kaııiyor .. µ:iigiis ~<·rıni~ olan Tiirk 
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Halk, Belediyi'. Kiiylü \'C 

gençlik adına Lirer nutuk 
söylendi. 

Xutuklardan sonra ls
kenderuna ilk giren tabıı· 
rumuz lı:ışta olırıak üıre 

yint.' aynı ınevdanda :ılft~· 

Itısma kadar lıize eımrnet 

eclilro mukaddes ndiayi 
ilelebed, muhafaza ,.e ıııü
d:.ı faa edr.cPğiı. 

Türk idaresinin yPnil
mez kudretini bir kem· 
d:ıh:ı biitün cliiııya\":l iliııı 

ediyoruz. 
Bayram 'e 1.ayrak 

hepimize kutlu ul::-uıı .. 
(Yeui~u ·Antakya) 

ı Mısır Hariciye : Erzurum~a 
Nazırı 

ı\ıık:ıra 4 ı\. A. - ~lı 
::;ır Hariı•iyı> Nazırı Alı 
dülfettalı Yahya l'a\'a re8· 
men Bul::tari::;taııı 1.iyan•t 
etmek üzre Bük reşten Sof 
y:ıya g-t>lmi~ vt' ıııeraslııılıı 

• 
k:11~ılaıırnı,tır. Nazır, Per-
~Prıılıe giiııii Bt>l~rcı<la gi
dec·•kt ır. 

İngiliz -f ransız te~iifi 
Aııkara ·l l HaJyoJ -

So\'İ n•tler ın (riliz Fr:ı n-• , t"' 

sız tekliflel'ine ce,·ap 'er 
ıniştir. 

Atatürk günü 
Erzuruuı 4 (}I usıı i) _ 

Ebedi Şl'f Atatürkürı mil
li ıniiı·ad ele ,,~ H:ları nı ha
zırl:ı mak üzre Erzurıııııu 
~Preflendirdikleriııirı ~O ci 
Yıl dorıünıü dün bii ,·iik . . 
~Pviııçlr knthılaıımı., tır. 

Yiıır diiıı. 1877 Jıarlıi 

n i rı :ıltıı;ış i k iıır i ~" lclı>ııü 
mü mUn:.selH·til<' Erzurum 
Aziziye ııı esaL<'sinde bti 

ı yük bir tören yöpılını~tır. 

-.... ""-"' ......... ~~-· - .· ._ .......... -· 

Hatay deliırnnlıları: Ata

tiirk direktiflcrile hareket 
t·drn lın Tii rk gibi, İ'3· 

tiklfı.1, hiirriyet ve kurtuw 
luş istt>yen hamlelerile 
~<'birleri iiolduran birer 
:ı, lan kafilpsi halinde top
lanarak Ebecli Şefin Türk 
milleti ve cihan efkari 
lllllUlllİYt'Sİ, ününde söy

IPdiklcri "llatn.y bizimdir 
,.e bizim rıl:waktır .. , Di-

f:üzlerirıi, dünyanın 

<·ıı ltiiyUk insanından emir 

ulan hiı er heyel·anla IJağ
rı._ıyor \ 'f' t~krar Pdiyor
lardı. Hatay biıinıdir ve 
biziııı o!ac:ıktır. 

I lo.-t Frnıısa ile an· 

-Sonu 8 üııcu savfede-: .. -. 
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Si 
Sayfa 2 

Türkiye -Fransa ara
sında imzalaıian 

Türkiye ile Suriye arazi anlaş
masının metni 

-Dtimlerı Artan-

Madde 3 

nu protokolıfo mev-

7.UULalıS feraµ; \'C intikal 

muamel!itı hiç bir vergi-
' ye t!llıi olınıya.c:ık ve hiç 

bir ma::-rafsız yapılacak

tır. 

Madde 4 

P:ıyas - lskernlerun 
Demiryolu lıattı , i ş bu 

protokolün mr.\·kii mP.ri
yetı; vazınu::uı itibaren ao 
giinliik lıir mühlet zar
fında bu hattırı i~letrne~i

ııi deruhte t>dPC<·k olan 
Türk devlet <lem iryolları 
iuaresiııe teslim edil<'cd•· 
tir. 

Madde S 

l~bu protokolda ve 

bu günkü tarihli anlaş

mada. derpi;- edilen sureti 
bal mahfuz kalmak şar

tilc iki yüksek fıkiu taraf 

ilerde i~bu anla~mada 

nıiitcvPllit uyu~malara ait 
bilumum mali mut:•lebat
tan mütt>kal.ıilen sarfına

zar cdeccklcriııi beyan 
cderh·r. 

Madde 6 

l:;.bu protokol ta~dik 

edilcct·k \ ' C tm;ıiiknanıe

ler bugiink ü tarihli an . 
la~ınanın t:ıı::;diknamelerile 

avnı ~er:ıitte teati oluna-. . 
c:ıktır. 

Aııkara<la, iki nfü~h:. 

E' 

ŞEHiR Ve . 
İLCE 

.a 

il A il E .'l L E il İ 

Mcitbuat Kongresine 
Başmuharririmiz gidiyor 

10 Temmuzda Ankarada açılacak olan Mat
buat kongresine gazetemiz namına ve Şehir mu
rahhası olarak Başrnuharririmiz ~iret Bayar iş
tirAk edecektir. 

~ ~ v l\JI tr<dl c§l 

Bir Kır Gazinosu yapılıyor 
Savur 4 (Hususi Muhabir·imizdcn) - Şehrimi

zin en güzel ve havadar bir yeri olan meşhur 
köprü sayfiyesinin mutena bir yerinde Jieledi
ye tarafından çok güzel bir kır gazinosu yapıl
maga başlanmıştır. 

Devir ve tt>slim mu:ı

mP)e~inin şekli al:'ikadar 
iki iıl:ırc arasında tesbit 
olunac:.ıktır. 

olarak, ~3 haziran 193g . Kaymakam. .Jandarma komutanı, memurlar 
tarihinde tarıziın olun- 1 ve hakm i ştirakiJe gazinonun temel atma uıera
ınuştur. rasiıni yapılmış, zümrüt gibi yeşil çimenler üze

----------------·----ı rinde neşeli dakikalar geçirilmiştir. 

Meclisin yaz 
tatili 

lngiliz Hariciye 
tomitesin ~e 

inşa edilmekte olan bu gazino sa~urun en 
güzel bir mesire yeri olacaktır 

Asri b:r Pastahane açıJdı 

SaH 1264 _ .. 
"" - _.,,,. 

1 Garip V~lar ] 
Ken~isini bir ge~ç ~ıza 
öptüren erkek mahküm 

oldu 
Lon<lra<la bir genÇ 
kız, o'.omohiJ kul· 
la nırken, yanın(hı 
bulunan bir <le) ikcı ıJ 
Jıvı ÖJ1tü<rü için 20 

- b 

lira para c:z::ısın:ı 

delikanlı da kendi· 
sini öpt ürınek su 
çundan 100 lira öde' 
n1eğe n1ahkür11 edil .. 
n1iştir. 

400 Çocuğu ze-
hirleyen 

Yumurta salatası 

Büyük ı\1illet l\lec 
Jisi 7 Temmuz Cu
ına günü y:-ız tatili 
yapn1ak Ülere kuv
vetli bir ihtinıale 
göre. faali yeti ne fa
sıla verecektir. 

Ankara 4 A.A = Po

Jonvanm Londra Sefiri 

diin ak~:ım İngiliz Hari 
ciye Naziril<• gürü~tüktcn 

~onra bu sabah Tayyare 
ile Varşovaya hareket 
etmiştir. 

Nevyork ta Sta 
ten Isla odda, bir 
nıektebini n nıutfn 

ğtnda hıızırlannri1k 

dağıtılan yumurta 
salatasından 400 ço· 
cuklcı, dört büyük 
insan zehir lcnn1iş: 
bütün araştırınala
ra rağn1en, hadise· 
nin ne suretle vu
kua geldiği anlaşıl-

Şehrin en güzel ve nıütena ye-ri sayı- nıa nHştı r. 
. lan Ana caddenin Halkevi )'anında ya- .--------
pılnı::ı kta olan dükk<inln rın yanına yeni 

Ay~a on lira 
Hayvan yem ~e~eli ala

ca~far 
Zir;'lat Vekaleti, 

ziraat nıualliınleri
ne, mfıcac.lele tek
nisyenlerine ve pa
puk kontı ol me-· 
ınurlarına ayda on 
lira hayvan yen1 
bedeli verilnıesi hak 
kında bir ka•un la· 

Ankara 4 A.A - ln. 
giltt'fcrıin Varşova Sefiri. 

de uu sabah Lonclratla 

Hariciye komitesinin içti
ınaına iştirak f:tmiştir. 

l<;tiuıa eınasında Da.n
zi~dt!ki "nziyet tP. tetkik 
edilnıi~tir. 

yihası haz.ırla,)ınış 
tır. Layiha bu gün
lerde Büyük ~lillet 
~1ecl isine sevkedi., 
Jecektir. 

bir Pastahane daha ihive edildi. 

l\1odern konf uru, nt fis f)ondurnıa \'e 
p,~stalarile derhal senıpatile karşılana
cak bir l{'1zanç ve şöhret yolunu kendi
sine açanlHr bu hareketlerile nvni za-., 
n1andn şehrin rnühin1 ihtiy~ç)arıod:ln 
birine <laha cevap vernıiş ol111.1ktadır
lar. 

Demir Yolu Erzurum ~u~ 1ı~un~a 
Erzurum, 4 (Hususi) - Derniryolu dün vila

yetimiz hududuna girmh~tir. Hat Temmuzun yir
misinde Aşkiliye varmış bulunaeaktır. 

Demir yolunun E!'zurum hudu<lmia girmesin
den dolayı helk bir bayram sevinci iç;indedir. 

Yarınki 
Postalar 

Ci/7/ fJ:1n Perşeıııhe 

Y :.mrı ~alı:lh g-cl<'<'<'k 
'fren posta~ı yoktur. 

Oğleden sorır:t saat 
1!1.HO da Diyarlıak1r, Aıı
kar:ı , l:st:rnbul lkrik, K t · 

ııltt>pP, Nusayhin \ ' t : sa:ıt 

17 ılc CizrP, idil, Midyat, 
Ger rU~, Sa vur po:-t :ıl:ı rı 
to·uJ,.,,,,J., \ ' P fi;•ı •lf 1 C' ıl u 
h '-' • "-'-' • ~ """ _, ....... ..., U uv 

Ekb pr<'s 'I'n·ıı po tası 
gidecektir. 

Mt•ktnp kişcsi ~mat 8 
<len 17 yı>, IIa\•alH ' u 
P:ıket kı sım da saat 8 
dcıı 15 şe kadar açıktır. 



II YURnAN HABERLER 

Diyarbakırın 
Hamravat Suyu 

Wlu& Se~ 

1 •r .. ·R·Ao~·v··o·-·i1 
• • ................................................. 

Türtiye ~a~yo~ifüzyon Postaları 

Sayı 1264 

günlük 
• 

PiYASA-

n· 
Bu~da~ 2 1 50 
Arpa 2 40 

ı --- - --------- --
Un ( Hir çm·al) 575 

s'Yarhnkır [Hususi] 
•hhat ve içtiın~i 

n1uavenet vcl<ale
~İne gönderilnıiş o
an heş litre Han1-

nun olnıadığı ve 
bütün sıhhi şeraiti 
haiz olduğu anla
ş1l1111şt ır. 

Türkiye radyosu Ankara radyosu 
1 
Darı --- 2- 50 

--
Nohut 6 - -
.Mercimek 3 Uzan Del!•: 1648 ın. ıs:~ Kc~. / 120 K "''· 

19.74 m. 15195 Kes. / ~O Kvv. 
31,70 m. 94t15 Kes./ 20 Kvv. 

._ -
Kasa Palta : 

Pirinç '>. ..o -

tavat suyunun ra- Bu vaziyet kar-
po~u gel~niştir. şısında nrtık bu su 

Bu rapora göie hakkında bir şey 
bu ~uda kat'ı~·yeıı 1 söylemeğe yer kal-
1\olıbasil ınikrobu- nıamıştır. 

Bu günkü proğram 
1 

ı 

~O, t El Konu~ma. 

12,80 Proğram. 2n,ao Türk müzi~i 

12,35 Türk müziği Pl. 

-
Sade Yag 
Tere yağı 
Zeytin ya~ 
Yün 
Deri 
Badem 
Badem içi 
Ceviz 
Ctwiz içi _ 

95 - -
70 --
40 --
40 - -
20 -
95 --
-- -
-- - -

25 Diyarbakırda yol işleri 
13,00 Memleket saat aya

rı, ajang ve meteoroloji 
haberleri. 

2ı , 10 Haftalık posta ku
tusu. 

Mahlep 
'Mazi -

19 

Diyarbakır 1 Hu~usi] le olunan hu yolun 
8:-ılıkçılar baş1ndan parke olarak ynpıl
Melik Ahtnet p~ r- nı:ısına b;-ışlanmış
ktna kadnr olan 500 . tır. 
1llttrelik yolun ya- ı 
Pılması eksiltn1eye Yol Temnıuz so-
koı1uln1uştu. nuna kndar bitnıiş 
~\üteahhidine iha- o! a ca ktır. 

Kahraman Türk 
Ordusu 

13, 15. 14 Müzik (karışık 
proğram - Pi.) 

19,00 Proğram. 

19,0f> Müzik Stauıs'un 

iki val ' i - Pl 

19, 1 n 'l'Urk müziği (Fasıl 
heyeti) 

.20,00 Memleket saat aya 
rı, ajans ve meteoroloji ha

berleri 

21.~fl Ne~c\i plaklar - R. 

2 t ,30 M iiıi k H:ı yan f"t~r
hu ndc Erkin tarafından 
piano sololar 

22,00 Müı.ik ( kiiçük or
kestra - şef Necip Aşkın ) 

23.00 Son ajans haberle

ri, 1.ir:rnt, eghaın , tahvilfit, 
kambiyo, uukut borsası 

( fiyat) 

23,HO Müzik (cazbant pl.) 

23,55 - 24 Yarınki pro
ğranı. 

1 
i 

Hataya geçen sene bu 
gün girmişti ---·-----------------------------------

B,1 ş tarnfı 1 nci sayfada 

~Tıe, i lıa f!\ı\ı frım w.1 bo7.ln:-ık l yük ve kf'ndi gihi et..edi 
ıstt•y(·rı·k intihap 1.:un :-ı nı olarak yn ~t y:ıcak ohm 
bin hir tlal avı• reler çed ha tıraları örıürnle onun 
~en hir takım madrabaz manevi \'arıı rr ı huzurunda 
)[ l (T 'l\' I"' 

ı san arın mana~•1• .. "' ' .1 • bir kerre daha hUrınet 
retkeşliklerine r a v· nı e n ı . 

M •• ve mınnct hislcrile eğil-
reyleri lwp asları lar ul· · ' ll. mevı mı ı lıir l>orç bili-
kesine milli günül bağla-

1 

J 

·1 e t yomı. 
rı e l>ağlanan a :.--il ,·e m 1 

Türkün ynk~t>k nuınevi Milli ~ef lsmot lnö 
Şahsiyeti kaıam,·ordu. uünün ba. bulrfo&ilc ifti-

- J • C! D 

Çünkü : Ebedi Şefin 
dedikleri gibi " Muhtaç 
oluuğumuz temiz ve asil 
kan daınarlarmıızda me\' ~ 
cuttur. ,, 

har eden büyük Türk 
milleti; Hatay isiwli e\'· 
l fldını da geçen sene bu 
gün b:ığrına basmış, ta
rihleru şan \'eı eıı tat..iatın 

yollarını de~i .,; t.irten, kah· 

Zafer kartalı Atatürk raman Türk oruusu; gc-
~ayesin<le Tilr aslanı Ha- çP.n sene bugün <lüşwan-
tayı geçen sene bugiin l arın ağızlarını hayretten 
almış, a<la\etiu faziletli açık. bırakan bir mehatJ
ışıkları bir kere daha d iin het ,.e aıaınAtle şerefli 
yaya bugün yayılmağ'a \ T ürk bay r:ıji;mm yarattı · 
başlamıştı . Bunun için ", dalğalamş heyecanları 
busun Ebedi Şefin bU· arasında Hataya iirmitti· 

] 1 EkoınHomô 11 

Şeker fabrikalan istihsale baeladılar 
AlpuHu ve Eski- 1 Bu sebeple ha-

h. k f h . 1 • • ·ı k şe ır ş .. er a rı rıçten gı.:·tırı ece 
kaları yeni yıl şeker ş~ker n1iktarı 50 bin 
istihsaline başJ ~,n11ş- to.1dan 70 bin tona 
lardır- 20 Ten1n1uz- iblağ edilmiştir. 
dan sonra piyasa· 
ya yeni ına hsu\ ş~
ker geln1eye b;l şh
yacaktır. 

~1ı~nıleket dahi· 
linde ş~ker istihlaki 
her v1\ bir nıiktar 
daha artnrak 105 --
1 ıo bin tonu bul
n1uştur. 

Dünya şeker fi_ 
atlan da 6,5 İngiliz 
lirasından ,5 İngi
liz lirasına yüksel-

" n1iştir. 

Bu seneki ş ... ker 
ihtiyncı Sovyet Rus. 
ya ve Ronıanyadan 
t~n1io edilrcektir. 

-
Kesme Şeker 35 -
Toz şeker 31 -
Kahve 120 -- -
::'abun 42 

ı-Çay 350 
1fufu""üzü~-2o ı--Pekmez 15 
Hal -,50 ı 

lıl~a {1) lira 
Her gün binlerce yav-
ruyu senin yardımın, 

senin şefkatinle sinesin 
de barındıran Çocuk E· 
sirgeme kurumudur. 

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

Çocuk 
Çocuk Esirgenıe 

Kurumu Genel mer 
kezi tarafından •· ç 
karılmakta o 1 an 
(Çocuk) adlı dergi
nin (136) Sayısı çık
nuştır. 

Yurt yavrularının 

sağlık, sosyal Kül· 
türel durumlarının 
inkişetfana hizmet 
eden bu kiymetli 
dergiyi çocuklara 
çocuklu ana ve ha· 
halara te\'sİye ed . 
rıı. 



iDAREHANESİ Umami Ne,riyat ve Yazı lflerl 
Direktörü Eski Halke?f Blnui Haaa.f Daire 

---
T eliraf Adresi 

Mardinde "Ulus Sesi,, 

M. Siret Bavar 
Baaıldıiı yer: (ULUSSEsl) Baanne•i 

Mar~in Vilayet Daimi 
Encümeninden 

1 - Eksiltuıeye konan 
iş: Gercüş merkez kaza. 
ımıdaki iıkokul birıa:mıın 

nevak1 ı in~aatı ke:;M lıe· 
<leli 2400 liradır. 

2 - lrı:;aat :?8/ü/939 
tarihiııdcn 1 /7 /9HU tari
hine kadar ~1 giiıı ıııiicl

detlc a~ık ek::-:iltmeye çı

karılmı!;' olub ı. /7 /9:39 
Salı günü saat 1~ de ~far

din Vil~yet daimi Encii
uıeninde ihah·~i yapıla

caktır. 

3 - Muvakkat teminat 
mıkt~rı 1 O liradır. 

4 - İsteklilerin ihalı> 
giiniin<lcn en az . Pkiz gün 
e\ Tel btida fü~ Vilfıvetı> 

müracaatla ehliyet vesi
kası almaları ~arttır. 

5 - Ev:-:ık ke~fiycyi 

görmek ve bu hmm~ta <.la
ha. fazla malumat alınal\. 

istivcnlerio Vil:ivet Daimi . . 
En<"iimPni ile Nafia daire-
sine m üraeaatları ilan 
olunur. 

0-5-7- 10 

Mardin 
Askerli~ Şu~esin~en 
Askeı·i tibhiye oku

luna girmeğe istekli 
olanlar Mektebin kayt 
,e kabul ~artJarını gör 
mek üzre Şubeye mü
racaatları ilan olunur. 

Ansitlo~e~i~ 
Sayfamız 

p 
E 
K 

Yakında 

Türk evinin se-. 
refli ana nesi kiler-
dir. 

Kavanoz, kava
noz reçelleri, şişe 
şişe şurupları olma-

van bir ev, Çocuk
~uz bir vu va ka<lar 
tadsızdır. 

Bu güzel anane 
mizi vaşatalını. ... 

Yu va nın saadet ve varlığ·ını doğur an, 

Aile düü-ün1ünü kuvvetlendiren çocuktur 
ö 

Çocuğu sev. Sevilnıekten mnhrunı bikes 
vavruları da hatırla YılJn bir lira ver 
Cocuk Esirgen1e Kurumun~. üye ol · 

YURTDAŞ! 

Türk Hava 
Kurumuna 
Vardım Et 

Mardin Nafia 
müdürlügünden 

ö O k Öğretim •• 
Maarif Vekfıleti- Buyar~ım en bu-1 - Ekı-iltıncye konu

lan is: ~farelin - i::;ta~von . . 
yolunda.ki 808 m<-tıelik 

şo~e tamiratı. 

~ - Keşif bedeli ~ 495) 
lira 4:Z kuru:;;tur. 
a - Tamirat 11 / 7 /9:3H 

8alı giinü Vilayet. daimi 
Eııcü uıenince ya pıla<'ak t ı r. 

4 - Talipler için ehli
yet ,·esikasına lüzfım yok
tur. 

5 - l\tu vak kat teminat 
miktarı (:-n) lira lG 
kuru~tur. 

<; - Bu hu .. ust::ı. daha 
fazla uıalumat alın~k ve 
evrakı kt>:-.fivevi tl'iirıııek .. • .. h 

h~teyenler Vilflyet cncünıe-
ııih· Nafia dairesine mü
r:lf'aatları ilan olunur. 

f>7-101:! 

nin haf ta.hk olarak 

çıkarn1ağa devan1 •• k b• d b 
ettiği <İlkÖğretin1) yu ıryur or-
~azetesinin (8) ncü 
.1üshnsı da ~latha-
amıza gelnıiştir. 

~1ualliı11lerle ta
cudur. 

lebelerimiz İçin fay: 1•-----··-----------m••-" dalı vazılarla süs .. 
ol 

lennıiş olan bu gü
zel gazeteyi oku
,·ucula rın1ıza hara
retle ta vsi ve e<le-

w 

nz. 

Yurdun en uzak köşesindeki Yoksul Yav· 
ruların sağlığına eı·işebilmek için Yılda bir 
Lira verip Çocuk Esirgeme Kurumuna Üye 

.. o•l•al•ım .... ·•· ............................ ı 

Cizre Satınalma komisyonundan 
Cinai Kilo Ekilltıne ae M. Teminat ihale GUnU 

• 
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(
1fare HD. TB. talıurunun ı-ent-'lik ihtiyn<;ları yukarıd·ı yazıldığı gibi P.ksiltuıe~" çık:ırılmıştır. Şart-

nameler TB. LV. dadır taliplr.ı in tt:kiif ve temirı:ıtlarij !e kuıubyorıa ıııürac ıatları ilan olunur. 
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