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Kuruluş yılı 1Atustos1927 

~ m an iktisad Nazırı Funk diin 
'<abancı Ankaradan ayrıldı 

BasonDaurda 1 
~--=;:::.::..:.:.::::..:.::.. Türkiye ile Aman ya 
'<eni Türkiye arasında 

tnııııterede çıkanStroud 

r, 111ıtiher • .1 

gazete!iilnden 

Yüz elli miiyon marklık bir kredi 
mukavelesi imzalandı 

\;eııı· e ue Milletler 
ıyeu u 

1lr.ıb01Ji nyorıunı.la Sto-
~ft\ Se Şubtsinin gr:çen 
ltıada ~kdettigi bir içti
'orı ıa · Donald Fo" vler 
dt y mantarda Tı1rkiye-
~\~1~~tığ-ı bir seyahat 
"etın· .a bir konfer:ms 
t ıştır. H . 
1 aııgılld atıb konft--

ll "l'ı ~li a hülaseten şun-
V Ylenıiştir: 

·,1 "l'urk· 
ıı.ı.i, bu ıye eskiden ne 
~ıgac gün nedir? Size 
ısı· ~ bunı· 

~ 
l\·o arı anlatrııak )" • runı E" 

ı kırk · ger Türkiye-
~"'"'el . veya elli seııe 

- dırııı .ı_~ıYaret etmiş ols:ıy-
d' ·vır d 
lrıt evletin gerek 

<ı'- ' gerekse "d ~ . . 
litfl b • . 1 arı ff'lSl 

te . ır ınıp 
8ırıde aratoruıı ida-

~aş:ıd Çok geri bir ırkın ,h 1tı h 
"Cl~·ıf h· er bakımdan 
tU ır 111 tdunuı. emleket • gö-

b Ulllunıı n 
il "arptan soma 
:e~İşi~ı~~lekette büyük 
art, 'r·· ler oldu. Umumi 

ltı1a~ad\.l Urkleri maalesef 
tıı il~ h~ratıarına Alman
h etti ve ırJe~ı iruıeye sev-
:tıır 

1 
'I'ürkler hiç te 

h~tbe : . ~.adıkJarı kalde 
Uruldend·ı 

ı er. 

- i~· llarb so ırı Pek nraıı TUrkiye 
~ili et.ti fela şekilcte te
'abııey · şte bu aralık 
~(::~ b~ ~ıkan bir adam 
llııya Yük ışter ba 

muvaffak old şaru. 
t 1923 
~t~ cuıııhde. Kemal Ata

sıraı urı yeı i ilan etti. 
la.tafınu:r:a Türkiye her 
~t.a. düşoıanıa ku. 

Bir çok meııılekPtleıin 
Türkiycde menfaatari var
dı, çiinkü din sahasındaki 
mübayenetleri Türkiyeyi 
serbest rekabete girişmek
ten nıeııediyordu. 

Loıan muahrdı sindfn 
itibaren memlekette bü-
yük terakkiler ~öriilnıeye 
lrnşlandı. Memleketiıı kuv
veti arttıkça koıo~uJara 

k~trşı besleneu korkular 
da a1.aldı. 

Ankar:l 12 A. A. -
Bır kcıç günlük hir 
zivaret için ınenı-.. 
leketi n1ize gelen ve 
Türkive ile Al ın~Hl
ya arasında yüz elli 

111ilyon nıar Idık kre. 
di ınu ka ve lt'sin i i 111-

z<d n n115 ol.ı n Alman 
iktisat n~1zırı Furıl< 
dün ınenıl c l<etine 
ha re ket tlınişt ir. 

Filistilı' de 

Türkiyede Kemalist 
rejimi başladığ'ındımberi 
bir cok muahedeler yapıl
di. 19~6 dtl Türkiye ile 
Irak arasındaki hudud ih
tiHUına nihayet veren İn
giliz. Tilrk muahedesi ya
pıldı. l 929 da tngiltere
nin Ak<lenizde ffü>~undan 
bır kısmının lstatıbuln zi-

Çekoslovakya 
MuMar Karp3tlaraltı ~ü~ômetinin 

listesini ~e tas~it etti 

Kudüs valisine 
yapılan suikast 
neticesiz kaidı 
Ank~ra 12 A. A. -

Dün Fılistinde ve-., 
niJer. karğnşalıklar 
olniuştur. Kudüs 
valisine yapılan sui 
kast neticesiz kal
mıştır. 

- ~onu 2 inci ıSayf ede -

Ankara 12 A. A. -
Çekoslovakya hü-

.J 

kfıınet i muht~ ı Kar
pa t lara ltı hükCın1e-

-------------------ı ti listesini de tasdik Uzat ~artta 
ITALYA 

ispanyadaki gönüllüle
rini geri aldıriyor 

Nakilleri için vapurlar gönderildi 
Bir İtalyan resn1i vnpur1e:ır gönderil

tebliği; n1en1leket. diğini ve bunların 

terine dönınek üzre bu ayın yirınisinde 
hulun~n İspanya.. İtalyada buluna
daki İtalyan it> jyo. caklannı bil<lirn1ek 
nerlerini almak için . tedir. (A. A.) 

t' t 111 iştir. 

Bu suretle bugün J 
Çekoslovılkya'da a p on 1 ar 
devlt't nıerkezi PrClğ C b"' Ç' k 
olnıak üzre Çtkos- enu l ıne arşı 
lovak ve Karpatlar askeri harekata 
altı Rusyası adla- b l d J 
rile üç n1uhtar hü- aş a 1 ar 
kumet teşekkül et- A k A A n ara 12 . . -
ıniş bulunnıaktadır. ..fctpon ordusu ve 

donan111ası Santunğ 
vilfıveti sahilleri bo-

.1 

yunca cenubi Çine 
Ulus sesi rum~uriyet 

Bayramm~a k:ırşı ~skeri hare
FevkalAde bir şekilde kata başla nHştır. 

çıkacakıu-. 
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ULU~ SESi 

~©ı~olf\lD~ır<dla 1: IHI a lb er o er :
1 

• s~ 
•••••••••••••••••••••••• -PIYA, ~ 

İn~iliz Basını 

Yeni Türkiye 
İnJıilterede çıkanStroud 

gazetesinden 

--1 inci sayfed0 n mabat-

yareti lngi!ter~ ile Türl.i
yı· :.rasındaki do::-taııe hi;-;-
lerin lıir işarNi oldıı. D:ı

ha. sonra 1!)32 de Türki-
yı•nin M illPt !er crıııiyctiııP. 
c-irıııesiııi lııgilter<> ile lıir· 
likte <laha hir çok clcvll't
ler rncınn U llİ \'Pi le k:l r~ı J il . . 
dılar. Mualıec.klere riayet 
etmek e~ascn Tiirkiyeııiıı 

tı~ı ' ,,· :ıkıt Tiirkiye tcah
hüt!ı·ıine ı ian•t etmrve . . 
hazır bıılun<luğ"tınu bildir-
di. Uog:ızları yenidı n tah
kim liiz•ırııııııu hi~Rettiğ"i 

zaıııan ıııilletler Cl'nıiyeti 

kon:-ayindı·n müsaade is
ctnıPk suretiyle rıümune 

ol:ıcak bir hHı·kt'tte bu-
ı ıı ııuıı. 

bkenı1ıının me~ı·lcı<in
ıl('ki ilıtilafr lıir Frnrısıı 

Tiirk aııl :ı~ması ile dosta
ne t.Jir şekilde halletti. 

TiirklPr l~kendı>rıın 
sancal!.ııılaki ııüfu::; i<;iııde 

:uı'am~vi vasıflarıııdan hi 
ridir. Tiirkiye, tuttul!:u cfr
gişmcz h.:ıttı hareketleriyle 
millerler cemiyetinin erı 

sadık aı:ı!arından bi ı i ol
mu~tur. 19~4 de Türkiye 
Yııııaııi~tnıı. Hoııı:u •ya ' Ü 
Yugo:">);ı ,·y:ı ıle l>irlikt e 
Balkan aııtautırıı lo\urdu. 

eıı bııyük ı· lernaııı IP.Şkıl edi
vorhrdı. Ycııı;Jaıı utıl:ı:-;ma - . 

Türkiye bilhassa A,·. 
rupa meııılt>keıleri~'le ıniı

nasPhı·tlcıini dıızı·ltıi. ıı ıi l

lı>tlcr cerııiyf'tiııc bir çok 
Avrupa tl .. , lt'tlı • ı iııtlen rl a 
ha çok 8arlaknt g<istcnli. 
Ha l.ır~ista n meselesi çık-

ııı ııci hiııcc Tiirklt're fla-
ı:ıyd l kkıııi id ır<> lı:ıkkı 

,·c rilıli, lmn:ı u~ukalıii Türk 
ler Ko 1 oıı i tesis t•tıııek ııi

yetiııdc olnıaclıkl:ırını tc
ıııirı ('ttiler. Bıı lı:ıdi:-:ele

rirı Türkleıin su 1 lı le
lıiııtl e ııe kad ır ileri dii
" üncelere sahip ol<lukları
ııı Lpat etıııişt ir. 

~fısır Radyosu 
Cumhuriyet Bayramında 
Ankara radyosunun neşri

yatını neşredecek 

Kahire, (A.A.) -
Anadolu a }llısıPın 
husus} nıuhabiri bil. 
dirivor: ., 

20 Teşrinievvel ak

şarnı Ankara redyo 

u sunun programı sa-
a t 2225 ten 23,15 e 
kadar röotrasnıis. 
~;on s uretiy le K~hi
re nıdyosu tarafın
dan da neşredile
cek tir. 

lstan~ul Ticaret ve Sanayi O~ası 
Nevyort ssrgisine ~azırlaniyor 

tst ·ınbul (A.A.) -İR· 
tanl)lll Ticar.et ve $anavi 
otlasl Ne"york serğisi h;ı

ıırlık.lariyle utraşmak üzre 

Otla Ririnci Hı·is vekilin in 
Rei!!\l giııd lıir komite 
k utnı u~tur. 

1 

Cinsi i~ 

Cumhuriyet Bayramına !~~~·r I~ 
h 1 k Un U~irçuvall~ 
azır 1 Darı - _} 

~ohut -3s 
Yurdun her tarafından 48 i 
er kişilik birer izci kafilesi , 

Ankaraya g!decek 1 

Okull:ır •.!ümhuriyet ı muallim mektı•pkriylc E 
bayramına kadar baştan dirnr, İzıııir, Konva ~anat 
aşağ'iya kadar sügleuecek okullarıncl<rn 48 ;r kiı-ilik 
ve dı\arlaıa 'e dif!er ver . . . • . 
11 re 

. 
1 

· lıırrr ızcı grubu g,·JPcektır. 
\.'Crııe er a~ılacaktır. 

Vilftyeı ler<len gelPC"k olan 
Di~er taraftan Kült iir i;: cill:riıı sayısı 1824 ola

Bakanlığı on bı>~iııci cu rıı
hıırivet lwvraıııına cr,_.lp .J • ..... 

cc c izci!er için h:ızıı Jıklar 
yapmaktadır. 

Ilu yıl yurdun her 
tarafında buluna11 li ~c 'c 

rak te~hit rdilıııiş• ir. An 
k:ırn okullarır.d<Jn,, iştirak 
ed<'el'k izcilerle birlikte on 
lırşinci yıl döııüıııüııdc ya
pıl;ıcak g"<;İt rı·sıııiııclc bu
lun:ıcak izci!Prin ~ayısı 

2750 ye baliğ olacaklır. 

}l ercim ek -d' 
1" . go - ırı~ç ____ - o 
~H<le Y air ~ 
-~ 

Tere y:ığı -'1Ô 
Ze \'ti ıı y ;ı :rı - .• ~- 30 
Yün --j5 
lJeri "/ 

---:10 
l:fadeın .. ~ 
lfauem ü;i - _9%' 

,, . tS 
'- e' ız _. ~ --. -. -:------ sv c.,, ız. ıı;ı _,,, 

--- - ,., 
.\lahlep __ ..:!~ 
ı\lazi J? 
Kesıııe Şeker Jf' 
Toz şeker Z 
Kahve -ı~ 
Sahun .!} l 

- -9j;.ı 2 
('a::__ ___ ... 15 ~ 
~uru • .:~i-ıs 
1 >ekıııez _1--:~ 
Hal 1 o 

Kadın çorapları- Türkiye ~ 
nı islahı işi Kömür ocatl: 

İstnııbul (AA.) -
{{adın çorn pi~ rının 
ıslahı için f "brika
törler geçen gü l de 
toplan 1111ş ve 500 1 İ
ra ya bir nıütehns
sıs getirıneye, sene 
haş111Jan itibaren 
60 dö 'yeden nş~ği 

kndın çorabı y-ıpıl
nıa nıasına k a r a r 
\'ernıişl~·rd i r. 

F.ı h· ıka törler İ
ma J,\tı kontrol et
nıek üzre bir kont
rol heyeti sec;n1iş 
lt rdir· 

Baltık Devletlerinin 
Hariciye Nazırları 

Bir toplantı yapacaklar 
Kavno, (A.A.) - 1 tehir ediln1iş oln1a

S i y n si mahafilde sı alakadar üç <lev
beyan olunduğuna l~te ~~n Avrupa va. 
göre üç Baltik dev- zıye.tı .nd~ hasal olan 
leti hariciye nazır- değışıklıklere karşı 
farının önünıüzdt· ki vazıyet alnı~k ve 
torl~ ntısı Kovno'dn hn rici. siy(lsette üç 
bl Ş K,inunuevv~· lde devletın h~•ttı luıre . 
topla n<lc. ı k tır. ket• ni telif etn1t'k 

iınkanını temin ede 
l(ooferansın böyle ccktir. 

Atinaik8 ~:: 
gazetesind 

d9~ a 
Beyoğf urı ., 

zıli,·or: Tür~'· o 
k-. - ~•·I~ o nur OCc•~ 
niz kıvısınd~ 0 

., e' 
lanndnn s 
Çok koln ,.dı'· - .,ı 
ç .!O sene y~ı lı • 

1 

ya ya 600,000 ·J 
n1ür ihn1Ç e 
tir. 

rforostSI 
nındeni bı.JI~ 
olduğu gibİ, 
kronıla rı d9 i 
rafra nıüşt 1 

nıaktadır. 

{t 
Bu sene ~ 

meselesi ye 
nıevzuuball; 
h~ slanııştı(· 

• r ,.. 
ler hı1zın ı 

· ı 'o" ı ç ı n 2 n ı ı ) Jı 
1 ircası sa rft 
tir, 
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Ell-Türk 
Şirketi 

ULUS SESİ 

Doğu ve Cenup Viiayet!eri mınta
kası Canlı hayvan Acantaları Bir

l~ğinden 

rıaS1053 

Mar.dinde 

(ı~~ 

~i~ 
-1~' ~ 

alt( Eli. Tü .. k) nanıı 
•nda A . 

Şİtk tınetda bir 
ti et kuru)du<runu 
C<ı 1• t b ' 

c .. 1 e ve koınisvon--. uı ı ., 
c~" < a nıeşgu 1 ola-
&ın ı 111.1. 11aber aldık. 

1 Şırket "k· tk , ı ı nıeın-

c a :t .. arasındaki ti-
İnk· 1 nıunınelatın 

ışafana d 1 
ş 'c. k a ç<ı ı-
lı·te' b ve hükun1et-
Sİlftt u husustn t<'. f-

Vtrt ctktir. 

Doğu ve Cenup Vi
layetleri mıntakPsı can
h hayvan ihracancı Hir
liğınden: İcra vekilleri 
Heyetinin 4ıa 19:\7 tarih 
ve 6107 suyılı kararna
mesi hükmüne tevfikan 
tDoğn ve Ceuup VilA
yetleri mıntakas1 canlı 

hayvan ihracatcılan Hir
ligiııce) Cenup teşkilati
na ve hissedar kaydına 
başlanmıştır. 

Beheri Bın Türk li
rası kiymetinde olan 

Birlik hisselerı,ıden 
atın almak istPyen 

H0•8 sav11ıı kanunun a
radığı va"ıfları h$JiZ 
canlı hayvan ihracatcı 
tüccarlaT'ının 15 Birine 
'Teşrin 938 tarihine ka
dar Birliğin Gaziantepte 
Belediye hanında (Do
gu ve Cenup Vilayetıe. 
ı·i mıntakası Cunlı H<Jy- ı 
yan lhracatçılan Birliği 
Cenup şubesi Direktör
lügüne ı müı acaatlan i
lan olunur. 

1-2 

Mardin Defterdarığında 
Maoalleal _, __ _ 

~li~kin 
L:ıtifiye 

()atınk 

K' md.-n metrilk o1dnğu 

Ernıeııi Amsih vclı·t Antun 
nıa lyııntaı dan 
t:ı lıı oğfo knR l1:ınna 

Muh:ımmen ~rııelik 
Llra Kur~ 

G 
11 
14 

yı ııi ı,apu Cı·lıbur kızları ~!er~ em 'e Erilye 15 

00 
on 
011 
00 
00 
00 
( ıÜ 

lt 

,, 

" " 
7t " 
Şt>yulla 

.Nl'cmedd!n 
,, 
" 

c .. brail n.en:ızır 

Şakir yıısiif billı!li 
Ifolıhu yıılwnıı:ı şcho 

~h·lki 'cled kas uııı::-ih 
Mık~ı Cicço Haıına \ ' l 

Hanna ıııağ'o 

,, Aııısıh m:ı~ı 

,, Sabo perihan 
" llyas Şeıııun 

5 
5 

11 
5 
G' 

10 
10 
8 
G 

00 
00 
00 
00 
00 
00 

8 .. 
<ıPQeJ'k . . . 

~Yri 111 
1 ıc~~rına taliµ 1.uhur etıneyPn yukarıda e,·srıfı y:ııılı h:•zııı<'ye aıt 

'~rıu \'el'nkulleriııdcn 1.7 No. ye k:ıdar olanları J8/10/9B8 taıih1m• ıııii~nclif Salı 
U a.aat· l~)6 No. Y" katlar olaıılar~a 19/1.0/9.38 .ta.'.i~'.n: uıfü•auif Çar:;-~.ııılı:ı g~~ 
01111 Vo da :ıçık aıttırnın suretılc var ıd·tt müdurlugu odasında ıııuteşekkıı 

• il tarafından icar edileCl:'kleri iHin olunur. 

Açılacak ehii hayvan 
sergisinin proğramı 
A - Kısrak Şubesi ı 

Sı:>rğilere iştirak edecek kıı:;rakların müsrccel 
yaY:-tıların lıükiiııwt \'Pya eşlıa~a ait müsr>ccel <1am1z
lık ayğ·ırlarcfan hı.ı~ıl olrııası ,.e pedigrileri bulunması 

::-:ırttır. Hiı inei YC ikinci mükafat 4 - 10 üc;üncü, 
Diiıdiiııcü ıııiikflfat i~e d:ıha yaşlı kısraklara verilir. 

Teşhir edilen k israklar için 16 mil· 
kafat vardır. 

Arlet Miik:U:ıtın Xe,,' i l\Tiikfrfotm Mık<l:ırı 

1 Riricci :Mükafat 7:, x 1 75 
2 ikinci 50 x 2 100 
3 Cc:nııcü 40 x 3 120 

10 Diirdiincü Mükafat 30 x 10 - 300 

595 
D - Tay Şubesi: 

Serğ'ilcre G :ı~·Iıkd:m 3, 5 yaşına kadar olan 
g:ıf k:ırı anıp t:ıyl:;n girer uunl:ırın müsccel olınalanı 
~:ırtt ır. 

Teşhir olunan saf kan arap taylaı·ına 
16 millu\fat verilir. 

Aclrt Miikafotın Nev' i ~ı iikafatın Mık dar -
1 Birinci Mükafat 75 x 1 75 

2 lkirıcd 50 x 2 100 

3 Üçüncü 40 x 3- 1!:0 

10 Dördii.1cü 25 x 10 - 250 

545 
(1 

~ ~ 

,~;. ır~in satına~ma 
,,;,ı lomisvonun~an 

• 

Jft"l"D .. llll"'m"m'"·nııır~ı!l"' ... :lj~"n''!ll'(]I ,ı,h ... dıl.."' l ..... nı:::~ .::::: •. I.~:~ ı:~: 1. lı 

1 - Sergiye duhuliye ücreti yoktur. 

2 - Bir hayvan sende yaluız bir ~ergiye iştirak 

1 
l ......... s 1. •• 
. lur ·1 • e"ll.ınci hudurl 
ıJ 1 llıva 
o un " cı olan 2001 O<ı 

~I~ ~t 1)0ı~:ul0/938 giinü 
~llır1cı a satırı al ıııa 

j, lııe C:k.a. k:l Palı 1 zarf 
11' r. ı.sıltnıeye konuıı~-

'1 ' ~ 

ı' 2 ...... u 
llıiııat .. nun muvakkat 
tı ı ı..,oo ı· 
l!.!ler . ıradır şart. 

r.ı ta bur l 
il.ıra e\·:ııımın-a Sız alın~bilir 

......... . 
tını ~aatteklif ınektup. 
'"la. h 8 de komis. 
te aıır Lı l d ~49o ı un ırıııak 
3 ı-av lı I· 

ına ı "• ,anıınun 
ı · ( dı l . 
rlıl[,ıut.!k' "rı iı't(·klsri 
ırı rııu:. ve aikl:ı talip. 

Ullı.ır. acaatiarı ilfiu 

·-· 

ABU NA VIE İLAN 

ŞARTLARİ 

·-----11 "bone Sarttarı 1-----ı 

MUddet -TUrklye içlıı Harlc iç'n 

Cç Aylığı 30U Kuruş 5CO K~ruş 

Altı Aylığı 450 
" 800 n 

'cneliıYi 
~ 

800 • lf(O 
" 

iLAN ŞARTLARI 

tıanın hener ç~at11·ınrlan (10) Kuru .. nlınır. 
İlan ne)rinjeıı me~u liv ... t k.r.l>ııl eılil ı ıez 
<liinii g-eçen nu~trnlm· f10) k11rııştıır. 

edebilir. 

3 - Bir senenin ~ergbinde birinci gelen hayvan 
dig-rr :::enPlcr<le anr:ık ikinci ii<;iincü dördüncü ve 
lıcı~iııci ol:ırak sıra:--ilc uıiil-.:hflfat landırılır Ye bir ha
p·aıı ıııiıddf'ti hayatrnda <'~, ~ergiye i~tirak edeuilir. 

4 - Yarı:-.lara i~r irak C' l rrıPI~ üzere, hazırlanmak<la • • 
olan hayvanlara sı~rı:iler de miıkftfa.t verilemez yarış-
larden iki ~eııc k:ıdar bir ıniicldet cn·el uzaklaşmış 

olan hayvanlar sergide kaz.:ındıkları takdirde ruükafat 
lir. veri 

5 - Mükafat kaznııan bayvanın sahibi hayvan 
rrrnç \'3$tıula. satın alarak kendi elinde talim ve ter-
~ .. 

ı ı bivc ctıııi~~e nıükfıfatın m~fı bayvauı kendi elinde 
ı c.l~ğotııp t>u:·ntene digcr nısfıda talim ve terbiye edip 

sercri\·e rrctircn veni sahibine \'erilir. 
1 bJ ,-, • 

1 6 _ Sergi kayit ve kubul muamelesi 13 - . 14 
_ 15 - lG - 17 / 1.Tq. / 938 giinlerinde l'eter-

1· ner direktfirliigiincl ... ~ 8 - rn - 20 / 1. Tcş /9.._~8 tarih
iıı<lc de lıay,·aıılar ııııı:ıyPrıe "e pu:ınt;ıj edilir,/21-
~2 Cııııı:ı, Cııırı:ıfl:si g-iinle. i taRııifü ve kaz:uı:ınlar ilan· 

edilir. 23 1./ Teş / U38 pm ar günde kazanaIJlar ser-------------~---••l ~i mahalinde teşhir edilir. Teşhir üçünidür. 



JDAREHANESİ lYIARDIN'DE • Um-t Neıplyat .e TaSI ~ 
Dlrektörl 

T eltraf Aclr•l 
Mardinde "Ulus Sesi,, ULUS SESi M. Siret Bayar~ 

Baaıldıtı yer: (ULUS SESi> 

~ ~ ı:( 
1 

YURT DAŞ~ YlYlırtcdla~: 
~ N CÇ: Türk evinin şe- yanbir ev, Çocuk· T •• k H 
~ ~ r~fli ananesi kiler- suz bir yuva kadar ur a,, 
::S ~ ~ dır. ladsızdır. 
~ ... (Ô), Kavanoz, kava- Bu güzel anane 
~ ~ fi noz reçelleri, şişe mizi yaşatalım. 
~ C U şişe şurupları olına- 1 

t:s =- ©}» 
~S"'~ 
Ç) 2.:. a~ 
(t) r=: 
~ 9 
~ < ro 

"C/:J 
(t) 
~ 

~ 
~ ,...... 
~ 

;:::s 

~c§l~om~vö .r. 

~ 

___ .. __ _ 
... Her nevi ))efter, Çek, Bo- Ye .. ı getlrtı.ıgtmlz 
l"'I fantazi ve kübik 

1. 
no, ~lakbuz. Kağıt başlık- hıırflerle çok ••k 
Jarı, KartYizit, Davetive, :-eçete kAlalnrı 
Duvar afişleri, Sinenıa · vt' basılır. :t Tiyatro biletleri çok güzel ~liiccllithanemiz vardır. 

-.a bir şekilde ba!'ılır ve kısn Her boyda kitab, deftn 
~ bir n1üd<let içinde teslin1 ve ~air biitün şeyler çok • 

1 
edilir. şık n: beg,•ııile.eek şekil- (( 

ele teclid edilir. t: 
1' Yeril~cek siparişler. göderilec6l\ p:ır::ıla.r ~f:ırdinde ( Ulu~ Sesi il/ 
~ Basımen) ldare> mfirliirlii~ü ıı:ııııma ~öndt>rilır.elidir. 'f9'!r, 
J'f/I Dışandan gönderilecek ioaı·ış nümunelerinin ok'Jnaklı bir' l/Jil JI rsuettıı yazılmasını sayın n:L ,.ıe.i:c •• nıizılen dilcı'iz. ı 

-~~----J~~~ .~~-~~ ~ 

Kurumun 
Vardım it 

...................... ~ 
Birvarmiş 

Bir yoknı 
Evvel zaman içiııtl 
ÇOK GÜZEL HiKA ti q'. 

KİTABiDiR q 

sattık için içı çok güzel ııııı.: 1\
1 

Masallarla dalu bu kitlbı be 
j!a ta vslye ederiz. 

...................... ~ 


