
Sah· ·. 
ıb ve Başmuha.ıriri 
1iılET BAYAR 

~ellılek ______ _ 

et nıeııafilne aid yazılara 
B ~Vfaıarımız ayıkur. 
atıuu.,,~a . . .,._ n yazuar gen 

veriimeı.. 

liatay 
evıeti 

F R. Atay 

liat· 
trıu .ty de\·Jcti kurul-

Ştur. C"ııuı) 'I'" kl . tıi " ur · en-n tniıı· 
Sıtıdak· ı kurtı..Iuş düva-
kı1.rı ~ ı f Pragat \'e ft'thı-

' . 

Sayıt025 

10 Eylül 1938 
Cun1artesi 

- _ S İ Y A S A L._ G Ü N D E L i K T U R K G A Z E T ~ S İ _ -- Sayısı 100 Paradır. 

Kuruluş yılı ı Ağustos 1927 

im n ZI 
•• • n may~ş .er r .. 

Cumhur Reisi Beneş 
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l'derı ıaı\kiyle temsil . 

trırırı : ~Yın Tayfur Sök- Bu gün radyo ile Çeklerin ekaiH-

Sönmüş bir imparatorlu
ğun küllerinde modern 

bir Türkiye yaratan d 'ıkı '"ÜU} b • . 
Cı·Ieljn ~Cİsi'.]~:'. en, yenı 1 yellere a!d siyasetini izah edecek 
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h· ere b 
ıııner ' 11 gün için bu 

<lu ın kı,·rn . . 
tıuiyeı .. ~ et.ııı dü~iin-
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~ılıi k· •llbırıde lıir •r • 
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Ank<lra 9 A.A. - siste111İne göre onar 
Cekosl ov ~1· k va ela va v edi lnıesi lazını 
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Südetler bcızı nü. olduğunu nıüttefi 
n1a yişler ya pn1ış- kan beycı o etrniş
h1 rdır Pr:ığda nıuh- 1 )erdir. 
telifnıillctlere nıen- 1 Reis;cunıhur Be
sup fırkaların yap- neş yarın radyo ile 
tığı bir t~plantıda Çek os 1 o vakyanın 
iki ictinıaa iştirak 1 ekallivetlere aidsi- . 
etnıiş ola o Çekos- 1 y:lsettni İz<1 h ede
la va va nın federal ı cektir. 

,; 

Londra endişe içinde! 
Hitler, 12 eylülde Çek meseiesini 
muhtariyetten daha başka saha

ya mı intikal ettirecek? 
Ankara O A. A. -

Lond rc1 d::ı, H i tJerin 
on iki Eylülde Çe
kosfo,·a kv:ı n1ese-

.1 

lesini nıuhtariyet 

esasından Jaha bcıf-. 
ka sahaya intik:ıl 

ol 

ettirect'gİ nden end İ-
şe edi1n1ckttdir. 

lnQiliz Kabinesi 
Pazartesi günü fevkalade 

olarak toplanacak 
Ankara O A. A. - 111illetler . cen1iveti 

.., 
İngiliz 1-abinesi Pa- konseyinin bu top-
za rtesi günü fevka- lan tısında vaziyet 
iade bir toplantı dola vısile bulu na
yapacağı ve İngiliz. 01a.vCl c:ı <rı bildiril
Hariciye n~zıı·ı~ın 1 n1ektedi~. 

ATATÜRK 
-<lünden artan-

D:ı ha sonra bu kıı v. 

''ete i:;timıd eder ek ls
tanbulılaki resıııi lıiikfı
mete ıinıh:ılif bir millet . 
rnecli--i kıırdu. Bıı harc-
kı·t 101!) ılu vuku lıııl-

< 

nıu~tu. 1020 de Kcnwlin 
niifıııu ıııillet rııeclbini 
hakiki Türkiye hükCın!eti 
olarak tanıtacak kuvveti 
bulmuştu. 

O aralık Kemalin cs:ıs
lannı kurduğu biiııyc :mi 
hir ~arsıntıya uğ·rcıdı. 1ri
l:U <lc\•letleri rnültecilere 
karşı kuvvetli bir cephe 
alar:ık milli kun·atlerin 
erldiııından bir çokJ:mı ı ı 
tıu·mleket. lıaıfriııc göıı

dt~rdiler. ~la:..ınıafilı Alıı:3!:t
fa Keııwl lıeııiiı ın:ığlııb 
Pılilım1ıni~1 L M:ıoPıııki o 
!.eııiiz dii~rn~m 1 arınııı l' linc 
g<'~·meuıişıi, o h·ıldc o St'I'· 

he~t buluııdukı;a yeııi 
'fiirkiyeııin tıiç bir şeyden 
korkusu olamazdı. 

Tiirkiyeyi A\'rupa kıta 
sıııdan silib çıkaı an sulh 
mu:ıh~de:-i aleylıindc bü
tün • nıeınlt:>]H'ıİ bir sene 
i~·inde harekete getirdi. 
Yunan istilft5ı l.rnı::l~wınca . . 
bütün nıenılekete yeni bir 
vatunpen·prlik hiı-;sır in ilk 
tohunılarıııı o attı. Yunan
lıl:ır pfüıkijrtüldiikt<.>ıı \ e 
İngifü btila"ı te.ılikcsi 
bPı t:ırnf edildikten f::l)nr a 
Mustafa Kemal :.ıne:ık ne-

buldu. 
g\'VCla Jlilfrfeti kal-

dırıııak sıırctilc islfl.ıııiyet 
hiyerarkisiııe ıııüthış bir 
darbe vurdu. Tiirki~~cyc 
gar b :1deıleriııi ı::oktıı. fe ... i 
oı tadan kaldırdı: ktldıııLuı 
tesettiirdon kurtardı. hii
kfimet. weı keziııi btanbul
daıı Aııkaraya uakletti, 
köylüyP topr:ık ve ziraat 
aletleri vcr<li, şehirlerin 
ihtiy:ı~Jarını temin etti, 
ıııcıııı!ckcti demir yollar.ile 
önlü \'C ıııcnılckeıi sana
yileştirmek iizrc falırika
Jar kurdu \'C makineler 
g l tirtti. 

Bu giin Kemal Atalü k 
y:ıratmış olduğ·u e~uı lere 
lıakaı ak pek haklı olarnk 
k cıı<J İ::ıiııe uı u \af fok ul ııı ıış 
uil' ad:ıııı ıwzaı iy!e ~ı ak a
lıilı r. Çiiııkii At:1turk, her 
~{·ydeıı iı~tuu ulaı ~u, Tü K 

nıilleıiııe ~iıııdı} o kadar 
ıııazhur oluıfüıığı bir ~a

aı.iet getirmi~tir. 

Bu gün Türkiye çok 
kuv,·etli bir nıe' kie ma
liktir: çünkü a keri bakım
dan A vruı anın biiyük 
de\ !etleri içiıı çok el en1-
ıııiyetli l.ıir yer tutuyor. 

Türkiyer'ıin dostlıığu
ıın kazarıacak lıer oiiyiik 
de' Jet bir harp taktiriııd~ 

bliyiik bir a\'aııı;ıj temiıı 

etıııiş ol.ıcaktır. Biz bu 
dersi 1H16 da ço \ acı tec. 
rülJcıerle ögıeııdik. Eğer 

fes· al~.nak va memleketini 1 - Sonu 3 ücü ~ayfed~ _ 
yenid~n kurmak_ imkanını. 
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İLÇE MEKTUBU: 
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-Hatay Devıetı 
Cumhuriyetin, yakında suya ve -Birinci ıayfeden kalan

nutuklarında, Türkiye ve 
Hatay halkına bugünkü 
müşterek bayramı tebşir 

etmişti. 

d 
fade edilecek olaD 
ve disiplin! 

çetiO 

elektirige kavuşturacağı 

C İZ R E' D E 
imar faaliyeti günden 
güne ilerlemektedir 

Cizre: tarihin tesbitin · 
den evvel ve daha aç1k
caısı beşerin ikinci baba~ı 
Nubun tufandan kurtulu
şundan beri kurulu olan 

ve yüksek bir Türk me
deniyetini, varlığını kuca
~nda saklayan kadim bir 
Türk şehridir. 

ateşe tutmuşlar ve yere 
indirmemişler ve kurtuluş 
sa vaşınıu başanlması yo
lunda malen, bedenen ça
lışmaktan reri kalmamış
lardır. 

t4urette çalışan değerli 
kaymakamımız Bay Baki 
Başaran da caddeyi islaban 
yeniden yapmış, çarşıyı 

iutaz•a koymuş, Kayseri 
ve kayık tarafları cadde
sini bitirtmiş, HalKP,vi bi
nasının noksatılarını ta
mamlattırmıştır. 

Bizzat amele başında 
durarak yıkılan hükQmet 
binasını yeniden yapma
ya başlayan, çalışkan ve 

Yeni devletin kuruluş 
aafhası, Hatay halkının 

siyasi olgunluğuna delil 
teşkil eden bir sükQn ve 
nizam hali iı;inde geçti. 

Seneler suren ul ş 
acı tecrübe, kurt J.r 
cadelesinin ne k pıJ 
halıya mal old~~k}ll 
terdiği kader, ıstı 11 
dafaasının her t~d 
kA.rlıklara değer 0 1,~ Hataylı kardeş bO 
öğretmiştir. Onlal' 

0 
rübenin derslerinde · 

Gerek bUkümetin teş- kendileri istifade ·~t 
kilinde, gerek siyasi ha- kalmıyacaklar, oıı 
yAtın gele~ek inkişafları~- yetlerin müdaf~as~~ 
da aynı rüşt ve tesanü- stında örnek bııoı 
dün hüküm süreceğine receklerdir. 
tüp be yoktur. 1 'ıll 

Hatay istiklAlinin gara
ntileri eağlamdır, emindir. 

Fakat yeni rejimin hu
zur ve saadet devri ol
masının tek garantiıi, lıa
taylılann irade ve idare
sinden ibarettir. 

Kardeş HataY ,ıı 
başlıyan siyasi h•~er 
muvaffakiyet b• o~ 
almak ve bu guıe:l t 
inşa ve umrao101 • 

eden say ve t•~ıı~ 
takip etmek, bud00ıı. 
tarafında yaşıy•P dff 
milyon Türk vata~,ı 

Her türlü menfaatlerin daimi bir hız JXJeP 

üstünde Hatay'ın emniyet, 
bU.riyet ve refabı: lşte bil
tüo işlerin tanziminde isti 

caktır U L 11 S 
Sümer Türkleri zama· 

nınd Su teksimatı yapılan 
ve rnezopotamyanın bü
yük bir ŞP.hri balına ge
len Cizrenin ibnülesirleri 
ve daha. bir çok ünlü 
Türk bilğinlerini yitiştireıı 
medreseleri. ilim mtiesse
leri vardı. Bu gün mev
cud olan asarı atikası bi
le bu şehrin eskili~ini ve 
tarihin çevrintileri içinde 
daima Türklüğünü muha
faza ettiğini isphta kifa
yet eder. 

Cizre, zerrtn şuaaları 

afaka nurlar saçan ve 
medeniyet ftleminde btl
yük varlıklar yaratan 
Cumhuriyetimizin ilanın

ban beri gilnden güne 
güzelleşmeye ve yükıel
meye başlamıştır. azımkAr Kaymakamımıs 1---- ----------------

Günlalı 

Vaktiyle yukarı mezo
potamyanın Dicle sahilin
de 12 bin evli en ticaret
gah bir şehri olan Cizrn 
bazı hadisat dolayıl'ile kü
çülmüş, 60Q evli bir şehir 
balına gelmiştir. 

Osmanlı imparatorlu
ğunun bakımsızlığı yüziin
den günden güne ticari 
ve sinnat durumu sarsıl-

mış olan bu eski ve se
vimli Türk şehri umumi 
harpte daha çok sarsılmış 
ve iş~al se1Jelerinde man
da alt.ına alınarak Iraka 
iltihakı istenilmişti. 

Bunu anlayan ve da
damar1arındaki Türklük 
kauı gcley:m eden bütün 
Cizreliler bu emelin tahak
kuku için tayyare ile g~len 
ve şehre inmek isteyen 
İngiliz siyasi hikimi Nec
manın biıldiii tayyareyi 

1926 da KHymakam 
Talat ve askeri tabur ko
mutanı kaymakam Nuri, 
bizzat amele başlarında 
durmak auretile ,ebrimizin 
büyük ihtiyaçlarından biri 
olan ilk mektep binasının 
ve uluı bahçesinin teme
lini atarak yaptırmışlardır. 
1928 ve 1929 ıenelerin

de de Başmuallim Abdül
kerimin gayret ve çalış

masile rnekteb binası bü
yütülmüş Ye daha mun
tazam bir hale ifrağ edil
miştir. 

1935 yılında yüzbaşı 

Cavid Kökkıhcın bir alay 
istiab edecek bir büyük
lüktu yapmasına muvaf
fak oldu~u garnizon, bin
başı Rüştü Bener tarafın
dan tamamlanmaktadı;. 

Yine 1935 yılında kayma
kam Fikret Oyman, BeJe. 
diye bütçesinden ıarfiyat 

yapmak suretile 12 metre 
genişliginde uzun bir cad
de açtırmış, şimdi Halkevi 
ittihaz edilen aırt bir mah
fel binası yaptırmıştır. 

Kazamıza geldigi giln
den beri Cizrenin imar 
v~ umran ·toleri üzerinde 
ıeceli, i\WdUıll 0-dU bj! 

Baki Başaran bir ~ocuk 
bahçesi, Dicle kenarında 
bir PJlaj yapmağa muvaf
fak olmuştur. 

N eıabet Te hilmi ile 
her keıin ruhuDu okşaya
rak faaliyet ve gayrete 
davet eden ,.e memleketin 
imarına durmadan ve yo
rulmadan çalışan Baki Ba
şarana Cizre halkı medyo
nu şükrandır. 

Kiymetli llçebayımıı 
başaran hakika•en Soy a· 
dınıo mefhum ve manaıı 
liyakatındadır. Bu son 
günler'1e Saklan dereıio
den Cizrey~ kadar olan 
yol da düzeltmiş, çarşı 
içinin köhne dükklnları 
yıktırılarak asri bir şekle 
konulmuştur. 

Bu Kene Belediye büt
çesine elektrik ve ıu tesi
satı için tahsisat bırakil
mıştır. 

Bundan başka asrl he
lalar yaptırmak Te bir pa
zar binası da kurmak iste
yen sayın ilçebayımıza 
her işte büyük muvaffa
kiyetler diler ve bütün 
Cizre balkı namına şükran
larımızı sunmayı bir börç 
biliriz. 

Cizre: 
Saraceddin Oktay 

I[,~'iJi:!'~~~!~]f ~ ı-PiYAS~ 
1 

Cbaa1 I ~ Dünyanın en kısa 
Hayat sigortası 1--=-~~1 

Geçenlerde A· 
rikada Sa fnransis
koda dünyanın en 
kısa hayat sigortası • ......,,---=--_,_,_

kaydedilmiştir. A
merikanın zengin 
borsacı la rında n be
ri ng hatayını bir 
nıilyon dolara sig. 
orta ettirmek üzere 
son Fransisko sig
rota kumpanyasına 
gitmişti. Bering 
mukavelename im
za edilip sigorta 
merkezi binasından 

Deri 
Badem 
~adem içi 
Ceviz -----Ceviz içi 
Mahlep_ 
Mazi 

çıktıktan on dakika ----~ 
sonra bir otomobilin 
altında kalarak öl
müştür. Ertesi gün 
bonaçıaıa ~arısı 

sigorta ~1.1 
yasından bıt 
dolar ahnıttl'' 

li 
Ilı 



S~nrnüş bir imparatorlu
gun küllerinde modern 
bir Türkiye yaratan 

ATATÜRK 
lıııriıtere T 
11, b ürk dostluğu-
taııın enuı teıuamiyle ka
hi b •rnış buluniyorsa da-, unu 
~lniııd Pekleştirmek im-
dir. an mahrum deitil· 

1'Urk· 
~il ıyeye açıan 16 
ı. ~~nlıık k d' .. 
''llda re ı ışıyJe va-
llauy n ;lAkadar bulu~an 
lerde e ekili daha geçen. 
ta 1'8ôylediği bir nutulc-

ürk· hbyıe l ı!enin bundan 
~Kıltereye düşman 

bir gurup arasında görü
lemiyeceltini bildirmiştir. 
Vekil 1ngilterenin göster
diği yardıma mukabil TUr
kiyeden hiçbir talepte bu
lunmadığını kaydederken 
şöyle demiştir: "Ba~ka 
bir memleket olsaydı tür
Jü imtiyazlar isterdi, fa
kat İngiltere biç bir talep
te bulunmamıştır.,, 

Saym Vekilin bu söz
leri büyük bir kiyruet ve 
ehemmiyet taşiyor. 

filistin meselesi hattın~a Emir 
A~tullahı'n Teşe~~üsleri 

ULusnsı 

Nurembeg tongresi 
Kongresinde dün 

Hitler'ın beyanna
mesi okunmuştur. 

Hitler bu beyan
namesinde haha zi
yadd Avusturya'nın 
ilhakından ve Al
manya'nın ekono
n1ik vaziyetinden 
bahsetmektedir. 

Ja~onlara K~rşı 
isyan 

Hankov, (A·A) -
~1anşeng civarında 

Pekin-Hankov de
miryolunun n1üda-

, faasında Japonlar 
tarafından kullanı
lan beş yüz Çinli 
askeri, Japonlara 
karşı isyan etmiş
tir. 

li~~hlan, (A.A) ·- Emir Abdullah, Fi· 
lllekrı .. meselesini arapların lehine hallet
'llll kzer~ tavassut teşebbüslerine devam ka; ledır. Eı11ir, Filistin hududunda 
Çİlerp kurmuş olan kabilelerden tethiş- 1-------

tde e Ya.rdımda bulunmaktan imtina 
hutctklerıne müteallık1 tahriri bir teah
~ıne almıştır. 

tizre satın alma tomisyonun~an: 
ı-c· 

t11n, ııre Hd. Tabu- rını eksiltme ıaatinden 
n 8enel'k . 

65Qo kil 
1 ıhtiyacı için bir saat ev,9 el Tb. Satın 

tir ı:.t. ° Koyun, Keçi, Sı-
ı:. ı k alma Komisyonuna ver-

hangı,· aI>alı zarf usulile meleri ilAn olunur. 

Zayi 
Orta okul lliplon1-

amı kaybettim yeni 
bir diploma çıkar
acağımdan hükn1ü 
kalmadığını ilan 
ediyorum 

Sayı 1025 

Mardinde 
Açılacak ehli hayvan 

• • • v 

sergısının programı 

A - Kısrak Şubesi ı 

Serğilere iştirak edecek kıl'rakların müsPccel 
ya v:-uJarın bükümet veya eşhasa ait müs~cceı dam1z
lık ayğırlardan hasıl olması ,.e pedigrileri bulunması 
şarttır. Birinci ve ikinci mükafat 4 - 10 üçüncü, 
Dürdüncü mükAfat ise daha yaşlı kısraklara verilir. 

Tethlr edilen klsraklar için 16 mU· 
kAlat -.ardır. 

Arlet Mtik!fatın Nev' i Mükafatın Mıkdarı 

1 Birieci Mükafat 7f) x 1- 75 
2 ikinci 50 x 2 - 100 
3 Üçüncü 40 x 3 - 120 

10 Dürdüncü Mükafat so x 10 = 300 

595 
B - Tay Şubesi : 

Sergilere 6 aylıkdan 3, 5 yaşına kadar olan 
8af kan arap tayları girer bunların müsccel olmaları 
şarttır. 

Tethlr olunan sal kan arap taylarına 
f 18 mUlullat verilir. 

Adet MUkfifa.tın Nev' i M tik Afatın Mıkdarı. -
1 Birinci MUkAfat 75 x 1 = 75 

2 İkincd 50 x !- 100 

3 Üçüncü 40 x 3- 120 

10 Dördü11cü - 25 x 10 - 250 

545 

1 - Sergiye duhuliye ücreti yoktur. 

2 - Bir hayvan sende yaluız bir sergiye iştirak 

edebilir. 
tan 

1 
daha ucuı ise ıa-

aiınacakt 
ır. 

hn 
2 ~ İlk teminat ko

~Uttı etınin 1072 lira 50 

3 - Bir senenin sergi~inde birinci gelen hay"·an 
diger senelerde ancak ikinci üçüncü dördüncü ve 

-------------------1 beşinci olarak sırasile mükafat landırıhr ve bir ha

6,8~10,18/9 /988 

Mardin 
Şehirliye n1ahalles
inden Abdulfettah 
oğlu Hızır yücesoy 

ra g~ keçi etinin 975 li
~ ~gır etioin 877 lira 

111'\ıştur. 

lllJ} 9~ Ekeilınıe 17 / Ey. 
'atı 9 Cuınaertesi gUnU 
~ ~ da Tb. Satın aı. 

'-\Oın • 
ıayon Salonudur. 

4-. ş 
~ıı Tb artnameler pa-

~ır. · Le•azınundan 

Mar~in satın alma tomisyonun~an 
8, Hd. Tabur İhtiyacı için 

1- 8/9/938 gün Eksiltmesi icra. edilen 20000 Kilo 
Bulğur 8828 Kilo Mercimek 16800 Kilo Nohut yapı
lan eksiltmede verilen fiat hatdı lavıki bulunmadığın
dan 10-gün talik edilmişdir. ikinci ~ksiltme 18/9/938 
Çarşamba günü saat 10 da icra kılınacakdır. şartname 
tabur levaziminden parasız alınabilir buJğurun mu
vakkat teminatı 

Cinsi _Lira. Kunt 
Mercimek 50 97 

6 _ t1ts· Nohut 23 ıı 
~klerin iltl;lleye gire- oo 65 

~ll'un 2 :
49o Sayılı Ka. ' 2- 6000 kilo Sabun 24/9/988 günü saat 11 de ek

~l'İnde · Uncu Madde- siltmesi icra kılınacakdır. Sabunun muvakkat temina-
btr•btr Ylzılı •asikalerle tı 211 liradır. ; 

ltklif mektupla-

yvan müddeti hayatında lıeş, sergiye iştirak edebilir· 

4 - Yarışlara iştirak etmek üzere, hazırlanmakda 
olan hayvanlara ser~iler de mükafat verilemez yarış
larden iki sene kadar bir mUddet evvel uzaklaşmış 
olan hayvanlar sergide kazandıkları takdirde wükafat 
lir. veri 

5 - Mükafat kazauan hayvanın sahibi hayvan 
genç yaşında satın alarak kendi elinde talim ,.e ter
biye etmişse mükAfatın nısfı lıayvam kendi etinde 
doğotup büyütene diger nısfıda talim ve terbiye edip 
serıiye getiren yeni sahibine verilir. 

6 - Sergi kayit ve k~bul muamelesi 18 - 14 
15 - 16 - 17 / 1.Tcş. / 938 günlerinde veter

ner direktörlügünde ~ 8 - 19 - 20 / 1. Teş /988 tarih
inde de hayvanlar muayene ve puantaj edilir,/21-
22 Cuma, Cumatesi günle: i ta~oifü \fe kazananlar ilin 
edilir. 28/1./ Teş / 988 pnzar günde kazananlar ser
ci mahalinde tefbir edilir. Teşhir üç gü.ndQ.r. 



JDAREHANESİ 
F.ald Halke?l.Blnaal HUSUlli Daire - -

ı T •liraf Adr-i 
Mardinde "Ulus Sesi,, 

ardin 
rta 

Umamt Ne,riyat ve y,.sJ 
Direktöril 

M. Siret Bayar 
Baaaldıiı yer: (ULUSSf.Sİ) 

~ 

Mar~in ~J 
Türk evinin şe- 1 yanbir ev, Çocuk· 

refli ananesi kiler- ı· suz bir yuva kadar 
1 -

Da imi (ncüman 
II usu:::i tdare. 

uPIJ 
konfcraııs ı-aton 
ve Yan muhaf:lZ~ dir. tadsızdır. larıı;ın inşaatı s/ı 
rihiıı<len itibaren Kavanoz, kava

noz reçe1leri, şişe 
ş;şe şurupları ol oıa-

B~ güzel ana ne müddetle ek:iıtrrı:~ 
mizi y~şa ta lırn. rıJıını~tır. kPşıf b2 IJl 

Okulumuzda kayıt 

ve kabul 2~/8/93'3 den 
başlayacak, 20!9/B38 
de sona erecektir. 

lira fi3 kuruştuT·6 kat tcıninati 29 
;} - ~ağlık rapo!'u. ~~~~~'1~~~~~~~~ ihalesi 23/9/93

8
, i\ 

~ A M E R i K Ada ~ f.!~~::~·~i!~;:~ ~ 4 - Aşı kağıdı. 

Girmek istiyenler 
velisile gelecek ve aşa
giya yazılan evı akı 

getireceklerdir . 

5 - Dü~gün bir kı- ~ ~ ,. H T U" H K r o c u G\J u 1 la .tt·fa'.l:t alnıak c~ }'a 
lıkla çekilmiş 4;G /(3 bo- 1 U y f~ lcrın ~·ılayrt Eıı da 

yun'.ıa 6 .adet roıoğraı ~ HER TÜRK rocuGUNUN 1, ~::;~ il~~i~~~::Ur~ }'a 
ü - Kayıt beyanna- ~ "I' • 1 1 

1 - Diplama veya ınesi (okuldan alınacak) rJJ OKUMASI LAZIM BiR 1 Merdi 1 

tastikname. 'lf R o l ~f A N ~/) Kayıt her gün 9 dan ıı iV 'l/J ~ 
2 - Hüviyet cuz- 12 ye kadardır. ,ı"1 - • - 1 Arf ık O&Yl•u danı. ~ • Fiyatı 150 kuruştur 1 ~I 

~ · Ki ray~ da verilir. '.JJ Sen GtirP 
l ······•••••••••••e~ıE~·························· ~1!'191iiiie~1!'9~~'t51~~~~~if •••~•••••••••••••••\et•••••••••••••••••••••••••• ~~ .. .. -· n y urtdaş! ~ı ... ., '\.[ 
•• d#r /ı<.. 

!! KURDUÖUMIJZ FABRİ· S~ 
~• et 

5! l<ALl\R '11~ V '(\PTIGEMIZ :~ 
ı 5i DEM~RYOLLAR i~ 1 ... .. .. .., 
:: Hep ulusun biriktirme gUeU11e :: 
• ., d •• . 
•• aynnır. -~ • .. ., 
•• •• • 

Si Bu gücü arttırmak hep senin i~ .. ~ 

•Si 1 • d d . 111 :: enn e tr u .. ·- -· •• ••ı •• •• -•,••••••••••• a agc~oa~•••o~~••a•,••••••••••••• :1 
·················-·~ -~· ..•...•................ . ' 

Bir varmış 
Bir yokmuş .. 

•• 

Ulus Sesi 
~@l~om~vü 

Do~u illerinin en mo~ern ~ir B A S 1 M E V 1 D 1 ___ .. __ _ 
~ 

Her nevi l)ef ter, Çek. Bo-
no. ~lakbuz. !}ağıt başlık
ları. Kartvizit. Davetiye, 
Duvar afişleri. Sinenıa ve 
Tiyatro biletleri çok güzel 
bir şekilde basılır ve kısa 
bir n1üddet içincJe tesliın 
edilir. 

Yeul geUrttiiJlllllf 
fantazi ve kUbli' 
hıırflerle çok şıl' 
reçete kAlılıır• 

basılır. 

Müccllithanemiz vardır· 
lrer bovda kitab defter 

~ ' tc 
ve s:ıir bütiin ~evler ço 
şık vp, hegı>nile~;k şe~il 
de teclid edilir. 

Evvel zaman içinde 

ÇOK GÜZEL HİKAYE 
KİTABiDiR ~ V cr~lecı~k siparişfer, güdcrilece!~ paralar M:ı.rdinde ( _Ulu~ 

:1
~7 Basııned) İdare müdürlii~ü namına g?ndt-.rilmeliuir. 

Dışarıdan gönderilecek sipariş nümunelerinin ok'Jnakll b 
Sathk için içi çok güzel HlkAye ve • rsuette yazılmasını savın müşterilerimizden dileriz. 
Masallarla dalu bu kitlbı her çoeu- ı" • . . 
gu tavsiye eder:iz. fi 

---....--.....-ı-mıel._ ........ .... 


