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- SİYASAL GÜNDELİK TURK GAZETESi - - -
Sayısı 100 Paradır. 

Kuruluş yılı ı Ağustos J927 

Suıhu kurtarma için •• 

essir çarelere başvuruliyor .. 
lrngüOü~ ~©1~V~kü0ü 
Ç~mlb>~ır0©1Vfil 

Tayyare ile Hitlerin yanına gitti 
t\nk 

hr <\ ra 15 A. A. - · l B ıı tayyare ı e en c-
Utısız n .. 

Q0 • oıtşvekılı htt:'sg<ıda har~ket 
lil ctkş·ln1 nHıhalJi etnıistir. 
~~k l ~ 

ttlaue ere .. eri f'cv. İ ogi it ere Brışvt.'k ili 
~ko~ıo gulçltştiren 60 ynşında Ye ilk 

et1' • \ıa < hadise-
llın 8 · da fd ta vva re ve bin-

a 'erı cereva nı "' "' "' 
tşısınd "' 111ek ted i r. 

rıgi)' . a şnhsen 
.. ız Başvekiline 
llracn 

.. 'at ederek 
"<ıg .. 
GJ hut\ Cın1eti le 

etler 
i ih . arasında-
. lıla fı n1u .. si. h 
ır t ı a ne 
~k arzda hn llet-
"ru Ve dola yısi le 

ll p~ su1hunu l<o
lllak · . 

Ron1n 15 (R8dyo): 
Çe koslov~ k ya nıe

s. lt:si ni n sulh yolile 
hallediltcegi ürnid 
eJ;ln1ektedir. 

GUrUşmelere 

başlandı 

Ta \'Va re ile Hit--., 

69 vr-şında ve h:ısta 
olduğu halde Avru
pa sulhunu kurtar

nıcık için bu seya
ha ta çıkn1asını bü-
vük bir 111en1nuni ., 

yet le karşılanu1kta
du-lrr. 

Hatay Devlet Reisi· 
ni te~ri~ 

Antakya, ( A.A) -
Ana<lolu ajansının hususi 

muhabiri bildiriyor. 
· •çın en .. Sır n1u-

·tl Çarl'leri Al-
tı Ya · ı 

ta t 
1 e birlikte 

leri n yanına giden Hatay de\"let reisi ta

İ n gi ltere Bcışv~kili 1 ıafından kabul edilen 

.1 H" l <l ı Fransız delf>ge~i kolonrl 
ş trn1·ık .. ı e il er arasın a . . . 

_ • _ > • 
1 

_ K ole, harıcıyc n:ııırı~c.l:ı n aJ.• .ı ' Uzre f~v- 1 

tlue 
flss l Usullere te-

goı uşn1c 1eı ba Ş a aldı~ t3lim:ıta tedıkan 

i \1 ll edilib edil
mıştır. Fıansız reisicuhuru ~I. 

J~Ceg"' · Hitler- Çen1berla-bflh' •nı n1evzu-
. ıs etrni l yın n1ü1'-ık~tı üç 
ılj~ il ş ve n-

~t(! .. ·~Şvekili Hit- dört gün sürecek-
~)~ &onderdigi bir tir. 
g~fta k d' . st~d· . en ısı le İngiliz gazeteleri· 

'&ı aceı Yerde lllÜ ._ nln neşriyatı 
en o·.. .. 

r~tı horuşınek 
lİş Stırıu izhar et

Ve b 
t Sek· . u sahf-\h sa . 

ıza otuz beşte 

İn~iliz g<1zeteleri 
şinıdiye kndar tny
yareye binn1erniş 

olan Çen1berlaynın 

Löbrönün B. Tayfur Sök
menin göndt!rdiğ"i telgrafa 
teşd{kür<le ve mu,·affoki
yeı. teminnisinde bulundu 
l!'ıınıı ibl§ğ"a menıur edil
digiui söylemektedir. 

Kononel Kole ~ewlik 
ali komi::;er tarafınd:m. B. 
1':ıvfur Sökmene Stıriyr. ' ' P 

1 ~ 

1 Lülırı:ın rei:.;lerine görıdE>· 

1 ı i'<li!!i t~l~raftan dolayı 
te~ekkiire mrmur ediluiği· 
ni ifade etwiştir. 

Yabancı Basınlarda: 

Yeni Türkiye 
L'İndependence Roumanle gazetesinden 

"Bir kaç yıl içiilclr. 1 ilham celi yor: 
Türk devleti medeni mem-
leketler sc,·h·es.il'e vük- Türkiye, bugün hütün 
seldi. Iı idal .ve uüşliııce Balkan nıclcketlerinin teş
ilc yapılan yPnilikler sa. kil ettikleri büyük barış 

ycsiııde, Türk milletirıin sahasının e~:af'l Türkiye-
hayatı kc)ktirı<len değişti. d' 
rildi. Önce, •u:ıdcli \'P ma-
ne,·i ~ef:ıletE· tıırkc.Iiımiş 

olan milli bünyeyr., şim

di rn.inev"~r bir yenilik 
ha ,·ası hakim. 

lstc kemalist ı ejim. 

Z:ımnnnmzın Türkiye. 
si. çok haklı olarak böyle 
arııldıı!ı gibi, ileride de 
l>u adı taşıyacaktır. 

Kemali~t rejimin tat
bikatı nelc>rdiı? Bunlar 
s:ıyıl ınaz. ~J t!mlcketini ft ıı i 
bir karar ile yeni kuran 
lıüyiik şefin tesiri, uıilli 

hayatın hn ~aflıasında gö
rüniiyor. Siyasal ve eko-
noıııik altında, kültür ve 
sana.t hayatmda bu yPni 
leştiren iradl:'ııin izi V<lf· 

dır. 

Bu harckfitm tr~irlt:rı 

bugün temauıen göıüliyor. 

Türkiyr, kendisini Av
rııpa mPnılcketleı i sev;yp. 
sine yük mi ren yerıi lıir 

hayat yuşıyor. Yeııi te~ki
lfıt, lıir tara ft:ı n içeridı: 

enıniyPt ve intivımı temiıı 
ı:>divor, dij!cr tar<ıftan da 

ır. 

Biiyiik harptPn önce, 

Avrupaııın "lıa.;t:ı'.~adamı,, 

olan bir millet için lıu ne
tice çok uiiyük \"e çok 
güzeldi:-. 

Tüı'kiycnin kalkınma. 
sını yıı kından takip cıi.,n
lcr bunun c:ıemıııiyctini 

daha eyi ta" tir ederler. 
Her sahada atılan adımlar 
\•asik:ılar ve istatıstikler 

ile ~abittir. 

Bu bakımrhın ö~·le mi-
s:ıllar sayabiliıfa ki her 
kN,in takdirine lfıy 1 ktır. 

Daha yuk:ırı<la~ Türk ta-
rnkkh-iuin kültür s·.ıhaı::rn
da da miişalıede ı>dl!ebile
ce::tiııi söylemiş illik. Fil
lı:ıkik:ı, <l<ıha gPçcıı gün, 
TfirkiyP alfabe~iııin taına

ıııf•n Jtuiııle;:- • iriltJigiflin o
nııncu yılmı idı ak etıne
<li mi? 

1937 yılı sonunda, 
Türk tarihi korıgres:111!e, 

Tiirkiye niıı nıillet!er ce
ıııiasmda•d \'azifesine i~a
rı:t etmiştir. 

iti<lal ile t:.kip olunan bir lşte bunun pirem;iple-
beynPlıııill'.'l tesanüd ı::iya- ri: "Tiirk tarihi, umuıııi 
seti barı~ için TüıkİyPyi ı'erçcvc i içcrh:irıPde nıü-
en nıUhim bir uıısur ola- tıiııı mevki i._ gal eden bir 
r:ık gösteriyor. Türkiye· ı küldiir. Tüık harsı Leya:ı 
rıin bu sahauaki rolü "e ı ' · 
ewniyeti bize şu teşbihi -Sonu 3 UDcü sayfede-



ayfa 2 
ULt1S St;Sl 

• 
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-----~-1 TARİHİ 'TEFRİKA \------. 

1 MARDİN ARTIK DlVLETINiN SON GÜNLERİ VE 1 Aksak Timurun Mardini Muhasarası 
2 Yazan; Siret Bayaı-

MELEK ISA 
Ulucamide okunan bir hutbe ile 

Südetlerle Çel<
ler arasında 

Hakiki bir harp oldtı 
d *ır

1 

nin sıklaştırıl 1o 
klc' Südetlerle Çe 

1 
d d,. ttıll 

arasın a un ~ 

ma oasile bir har~~, 
devanı ettiginİ bı 
dirn1ektedir· 

Mardin Artık Devletin!n 15 inci Kaanı 
ilan edildi 

Rom~ 15 (Radyo} 
Çeklerle Südetler 
hakkında alınan ha
brrler, Çdderin se
ferberlik ilan ettik
lerini, Südet nıınta
kasında urfi idare-

--------------------------~ 
Cizirei İbni Omerden 

( Cizre ), Hasankı•yf Ye 

çevreden gclt>n Emirler, 

Hoybrylcri ve iinlii komu
taııl!ır o ç:ığın (yorıteın)inc 
()'ören Melek ls:ıvı ot:.ık-b • 

t:ı kutluladılar YC değerii 
80nuklarını sundular. 

Bir k:ıç saat süren 
kutlamada y:ıpılan şen

liklerden soma birden bi
rn hPr kP~te bir heyecan 
,.e tepremne ba~ladı. Tö
ren alavı vola kovulrr.uş-

~ . . 
tu. 

Uzun boylu, iri ve ye
şil güıHi, çok yakışıklı ,.e 
güıal ol:ın ~Jelek İı:m ba
~ınd:ıld tacın üzerine t>l
ma" lıir sor~uç takmış, 
Tiirkıııeıılere üı~ü sırmalı 
lJir al kafi an gryinmişti. 
Şahlarıan kır atının üıe

riııdc bir aslan heybetiyle 
dimdik dııriyor, .\ltın k"k
m:ılı uııın kılıcı bu lıcy

beıi :ırtıriyordu. Velialıd 
$aanlıcıtiıı Kaanın sağın-

da bii vük V t:ıir Eıııir Fev . " . 
yaz solumla At başı Le 
raber gidiyor. Bunları ko 
nuk., c.niı ler, boy bey, 
IEri. komutanlar takip C· 

diyordu. 

.......... ı tep 
manevraları 

Gazia 
Kızılte· i 
pe~e • Kr. hremon ordumuzun ~e· L 

ce manevraları en mühlr1' .\,1, 

Bu muhle~em al:ıyla. 

Ulu camia 'arılarn k Cuma 
mr.ımızı kılındıktan ~orıra 

~lelck İsa. okun:ın bir hutL~ 
ile üçyiiz yıllık Marrlin 
Artık de\ letiııirı on beş!nci 
Ka~ını ililn e<lildi. (778.Hc.) 

Biat ve tahta oturma 
töreni Dicle köşkünde ya

Art~la· 
ra aid j 
Bir f 

Rasat ı 

:::~:i 
için, yeııi Kaanın hm.uru
na çıkanlar çok nPşeli 

dörıiyor, oııun yıllardan

beri karışık olan m~mle
ket işlerinin tlii1elmesi 
hak k ınd<ı ki d iişünceleriui 
tanım ede ede bitiren.iyor
lardı. 

-Sonu var-

pılılı. Mardin 1 lui \'C k:ıl- r---------
e:;i b3Şdan başa uoııa.'ıldı ı---------· 
ve ışıkhuıuırıh.lı. Uıun yıl 
l:ırdanlıeri rahat yüzü 
C7Örınrvcn Mardin halkı I? .ı 

('Ok neşPli günler V<' gece. 

Ulus Sesi 
ler geçirdi. Her kest'3 ~ie- h • t 
lek l::ıaya kaışı derin lıir ıcum urıye 
s~vrrı ve sevO'i hissi vardı. 

• I:") t"'I 

Dicle köşkünde ( 1 ) 1 b amınJa 
kor.uklara. ve twlka f!ilııler. 1 a yr u 
ce törenler vt1 rilui, eğlen- .... 

safhaya girdi buy 
r~i rıb(\ 

larındaki zinde 
1
"i lar 

·kle' ı 
Antep ( A.A ) -

Dün gece yapılan 

harekat ile Gazian-

tep manevralarının 
i k sefhası bitn1iş-

tir. Kırn11zı1ar sol .. 

dan bir kuşatma 

harekatile ınavileri 

çt·kilmek istedikie-

ri Akçanl<oyunlu 
yol undan garba at· 
mıcşla rdır. 

Uzun yü ·ü yüşler
den sonra çok çt·tin 
bir arazide yapılan 
doğu nıanevraların 

dan sonra kahra-
nıan askerlerinıizin 
bu gece n1anevra-

ve g ö s t e r d 1 t tr .,.,,, e 
yüksek kabı 1.ı ·~ ft-f 
her türlü takd1'~· trı' 
fevkindedir. 1{0111 

1
, 

1 

-b yl'•' tan ve su a ~J~' 
n11zın sevk ve 1 J1' 
redeki n1ümtflı eb~ 
livet iktidarları .,,, 

J ,~ 

nıa nevra vesi le~ 
bir kere da ha tt' r( 
r üz etm İştir. ~lrt ~ f\)~ 
şa l F e \'Z İ Ç:-ı kr11~ ~ili 
ve ma iyetlt ri (11~ t 

. t 
nevndarı tak ıp 11' en 
01 iş?er, l<o ;1 1Llt.~\ de 
süba y, erlerirı11~~ "a 
muvaffak iyet~f <lllt 
takdir buvur111 lll~ 
lardır· ., lay 

Ôt 
~t 
das 
"tıı 
t 

'di( 
diy 

Alay ağır :ığ'ır Sa vur 
k:ıpı. ına. doğ·rıı ilerledi. 
:Melek İsa halkın içten al
kışlarını güler yüLle kın, 

şılıyor, "akıt vakıt sn~ ko, 
lunu kaldırarak sehlın ve
riyordu. Sa vur kapısından 
Ulu caıııia kadar uzayan 
yolıırı her iki tarafı nı <lol 
duran onbinlercc in~an 

tören alnyı ge~ılikçe bir 
<leııiz gibi dalğalaııiyor, 

~eni Kaanlarım görmek 
için hirbirlerini itiyor, Ulu. 
c:ııniin iki minare .. inde 
'fürkçe ka .. ideler okunu
yoıdu. 

ceıer tertip edildi. Biat Fevkalade bir şe-
' 1) JHcle Köşkü, şimrlikl Sultau ki ide çıkacaktır 

y .ıylaıa denilen yerde idi Kahraman Türk Sil val'ileri 



I 

'iab 
ancı Basınlarda: 

'<eni Türkiye 
t•ı.d 

. b. epeıadeıace Roamanle g•zete•lnden 
'otri · 

ncı Sayfeden- tiyetlerini hep bu kekten 
lt~t 
d' arı ~e B almışlardıkr.,, 
ır. l'Urk· rachycephal'- Türk ilmi, bu suretle 

tfeodı'I·rı· 'Yenin buocru''nku" 1 t· . d 
L ~ bütün mile ın emeğın en 
~a~o ' en eskı kült" t a~ın1 k ur do~:ın nedceleri tcsbit et-
ldi ot uranların ah miştir. 
burııar~.P, ırk itibariyle Yeni Tiirkive büviik I 

andırler ~ . 
Otta · adımlar ile kendi:sine. uir 

bııı b as va T.. k k . 1 ha e~İ~i • ' ur ır ı- kaç a~ır siiren ve bugün 
~ ."'ası~ın oıup Akdeuıı masallara karışmış bulıı- ' 
Ur~ dgğu Fahili ııan bir uyku ve rlurgıın-

~d hıecleni . . 1 ır. o . Yetının oca- hlk devrnsinrlen sonra ye-
tU "'e ts~~ Avrupa kültü- ni, parlak ufuklar 3\'3.D 

tıı k"' 
1 Aınerika kültü- hir h~tikb!lle d•)frru '.'ürü-vvett" . . ~ 

tırıı ve haya yor.,, 

ULlJS SESİ 

-PİYASA- -
Cinsi 

1 K.llo•a 
lkr:- 11 Sn. 

Buğ"day __ .ı_ı __ 
Arpa 3 

t."n (Bir çuval, ö50 -
Varı - 3 -
~ohut -5-
~lercimek -3-~ 

-::-:-::-:--~~~-! ... o 
Pirioç 25 
-:::--~-=----1 
Sade Yau 
---""' 'Iereva<r-ı - - -
- . ""' 

85 --

Zeytin va,:ı 60 --
Yiin . ~ 30 -

Ueri 32 --
Baueın -:;:,- -

BaLieın iı;i ıov -
Ce,·iz 20 -
Ct-' iı iı;i 40 - --· 

-----
.\lahlep 30 
:\lazi-- 12 -

Kahve 125 

lngilizAna 

~esme Şeker 36 -

Toz ŞP.ker _ 32 ı= 

ı ~:.ıhun - 45- -

Lo Filosu 
ı;:ı-; d10-, -

- l\.ı;ru ~-;;::--, 25 ı
l'ckı~-- :?2 -
l~al -145- -

1\11 ndra ( A.A ) - ı-------

~:~kt~i: ~i~:~~:~~ Mar~in vilayet ~al mi encümenin~en 
ahar 

lat lllanev ra-
ltıa h 1 

tte C aş a n1a k üz 
Mardin.Diyarbakır yo- tur. ihalesi 24/9/958 Cu

lunun şehir i~ine tesadüf 1 ma ertesi saat 12 de Vi
eden ve MPmleket hasta- Iaye~ Encümt>nirıde yap1-

Sayı 10:30 

Mardinde 
Açılacak ehli hayvan 

• • • v 

sergısının prograını 

A - Kısrak Şubesi ı 

Serğilere iştirak edecek kıHrıkların müsf'ccel 
ya v:-ul:ırın hükünwt \'f'Y:t < ştı:ısa ait miişPcccl damlZ
lık ayğırlar<.lan hasıl olmas\ ,.e prdigrileıi lrnhınması 

ş:ırttır. Birinci ve ikinci mük:1fat 4 - 10 ü~·ürıcü, 
Dürdüncü mükafat ise daha ya~lı kısraklara \'erilir. 

Teşhir edilen kisrak la .- için 16 mil· 
kalat '1ardır. 

A<1et Mükafatın N"ev' i Müldlfatın ~J ık il:ı rı 

1 Ririeci Mükflfat 7f> x 1 ---- t:) 

C) ... ikinci 50 x '> - 100 
3 Üçüncü 40 x 3 - 120 

10 Dürdüncü ~1ükafat 30 x 10 - 300 
5!J5 

C - Tay Şubesi : 

Sergilere 6 aylıkdan 3, 5 yaşına. kadar Q)an 
saf kan arap tayları girer bunların uıüsccel olınal;ırı 
şarttır. 

Teşhir o lunan saf kan arap ta,·ıarına 

16 mtik J\lat '1erilir. 

Adet ft-~j ron1arty kör
ilden h 

t111i t ' a re ket 
nesi ilersinden Nafia ga· hıcaktır. Keşif bedeli 412!-) ı----
rajı önüne kadar yapıla- lira 99 kuruştur. lstc·kli
lacak olan 180 metre tu- ler<len daha fazla malumat 

Mitkafatın Nev' i ~liikaf:ıtın Mıkrları . -
ş •r. Ge ·ı "ant mı ere, 

Grıe 00 eskeri üs-
are) fllensuh tey

er 
trnek refakat 

tedirlE>r. 

~ıltepe tapu dairesinlen 
JJ~t . 

IQ~d. vış oğlu ~1e -
ın na 

~ltlı nunda kei-
t~ ~e Vef ati yle ve- 1 
.ı sıne . . 
~en t\ ı n tı ka 1 e-
de va n.1~ut köyün
"~k tl~ı •ki .kıta ka
cflltl hl~sın i n hu
h-. .. ar111d·1 g .. ·· ı 
'«1llb ' oru en 
la" ak)'enetten do
t J' e f' Kôrr.ı ş .. ıne lüzucn 
~~t llluştür· G \,;en· · a-
das1 

1 ~ Çıktığı fer-

!undaki parUe kaldırım almak isteyenlerin Vil:lyet 
inşaatı 9/9/93S tarihin- EncümenilP Mardin Nafia 
den 24/~/938 taı ihine dairesine müracaatları i
kadar 15 gün müddetle lan olunur. 
açık eksiltmeye konulmuş- 1-4 

ABU NA VE İL AN 

ŞART L ARİ 

•---- -• ,, bone ~aruarı 1-----..... 
Mllddet TUrklye için Harlc lç'n 

Üç Aylığı SOU Kuruş 500 Kı..:ruş 

Altı Aylığı 450 800 
" 

1 Birinci Mükafat 75 x 1 75 

2 İkincd 50 x 9 ... 100 

3 Üçüncü 40 x 3 120 

10 Dördü.1cü - 25 x 10 250 
54B 

1 - Sergiye duhuliye iicrcti yoktur. 

2- 3ir hayvan sende y:.ı lııız 1..ıir sergiye iştirak 

edebilir . 

' 3 - Bir senenin ı::erg-iı-;inde birinci ge.Jen h:ıyv:ın 

diger senelerde ancak ikinci üçüııcü dördüncü ve 
beşinci olarak ı::mu;ile miil,<lfat hırıciırılır \'e bir ha
yvan müddeti lıayatmda b:ş, sergiye i~tirak edebilir· 

4 - Yarı~lara iştirak etme!~ Ü7.PTC, lı:ııırlanm:ıkda 
olan h:ıy~ıanlara scr~ilcr lle nıi.ıkafat veıileuıez yarış

la.rdcıı iki sene kadar bir miiddet evvel uz;ıklaşıııış 

olan hayvanlar sergide kazandıkları takdiıde wükafat 
lir. veri 

"eıl gunden itiba-
' 10 ne.. .. _ 1 Seneliği 
t It d u g~nu sa-

tdilt-c ~. keşıfi icra 
diYecee~.ınden bir 

800 1500 " 

5 - Yükftfat kaıau:m hayvanın sahibi hayvan 
genç. yaşında satın alarak kendi elinde talim ,.e ter
biye etmişse mükafatın msfı hayv:ırıı kendi cliıı<le 

' doğotup Miyütene diger ı • ısfıua talim ve terlıiye edip 
1 

sergiye getiren yeni salıibinc \'erilir. 

t..,rakığ ı _ol~ nla rın ! 
' kttş •f ttıusbıteleri

l!ra n1en1uruna 
1\lQll Caatları ilan 

r, 

iLAN ŞARTLARI 
İlAnın beher satırmdan (Hl) Kuruş nlınır. 
İlAn neşrinden mesu liyet kabul edilmez. 
Günü geçen nushalar (10) kuruştur. 

. 6 - Sergi kayit ve li::ıbul muamclc~i 13 - 14 
1 

_ 15 - 16 - 17 / 1.T' • . / 938 günlerinde w·ter-
ner direktörlügünde ~ 8 - Hl - 20 / 1. Teş /938 tarih-

i
. inde ılc hayvanlar muayı ne ve puant~j et1ilir,/2 l

:?2 Cunıa, Cuıııatesi giinlt. r i taı::rıifil ve kazarıanl:ır ilan lil•••---------•••-----l e<lilir. 23 11./ 'l'e~ ! 93~ .ı :tıar ~ün.?e ~~z:. ~anlar :ser-
iİ ma.hallııde teşbır edilır. TQşhır uç gundur .. 



lDAREHANESİ 
Eald:·Halke-ıl Btn .. t Huaaaf Daire 

lVIARDIN.'DE • U..111111 Nepiyat .e Yası ....... 
Dlrektörll 

ULUS SESi M. Siret Bayar ,.ı 
Baaıldıiı yer: (ULUS SESİ)~ Teli raf Ad,.ul 

Mardinrle "illus Sesi,, 

Mardin VUIRTDAŞ! 

t k 1 
• _ ı Türk evinin şe- l yanbir ev, Çocuk· r ao u una gır refliananesikiler- l suzbiryuvakadar 

mek l·çı·n dir. tadsızclır. 
Kavanoz, kava-

noz reçelleri, şişe Bu güzel anane 

Kaıy~ ve ka~ul şartları şi şe şurupları olma- mizi yaş·ıta!ım. 

ve ~~~~~n;~~~~93Sk~~~ ~~ - Sağlık raporu. r~A~M~~Em~R·~~K~~A~~~ın 
başlayacak , 2019/ 938 4 - Aşı kftğıdı · ~~ 1 da ın 
de s~na erece.kt~r. 5 _ Düzgün bir kı- I~ , . .., ~ 

?~rmek ıstı yenler ı lıklıı çekilmiş 4;5 ' 6 bo- ~-• ~ l H T U R K r O C U G U ~ velısıle gelecek ve aşa- ~ "-l Y UJ 
giya yazılan cvı akı yunrla 6 adet fotograf ~ O ;. t7J 
getil'eceklerdir. 6 _ Ka~·ıtlıeyanna- ~HER T RK ÇOCUuıU~UN 1 

ı - Diploma vr>ya · mesi (okuldan alınacak)~ OKUMASI LAZIM BiR ı 
tustikname. (/(f R o M A N Kayıt her gün 9 dan ~'.~ 

2 - Hüviyet Cüz- 12 ye kadardır. 11 
- • - 1 

danı. Fiyatı 150 kuruştur \~ 

----------------ti Kiraya da verilir. ft 

lu••••• ........ ,.ı:ı• r: •••••••••••••••••••••••••••• ~i!C!iieSI! c=s~•~eca•• I 
••·~······•••l•t•C•t•~·-···················••••• ~- .. 

Mar~in Satın aldll 
Komisyonun~an 
1- Cizre Hd. 1'• 

.. k ·ı ı·ı .. ııtCI runun !'eneıı • ı 1 .' 

112,500 J;: ilo Arpa. '~ 
kilo şekn 29/9/99

11 
şembe günü saat ~' 
8 inci Eld. Tabur "'ıı 
alma Koıuisvon sal011

,, 

k 
·ı . . . ı-ıJıll e sı tme::ıı ıcra ~ 

tır. 

\ ~~ 
2- Şekerin JJJU ,~ 

teminatı 90 lira Mf 
340 liradır. 

c: 
3- Arpa. ve ", 

şartnamesi Tabur ~I 
minde her gün görtl 

lir. 
,,J 

4 -İsteklilerin . ~ 
ı:ıayıh kanunun 7 ııel 
desi mUciibince hııııJI ~ 
len vesaitle muaYYe~ 

·f; 
ve saat larda koıı11 

muza muracaaııarı 
olunur. 

13, 16, 21, 26/
9 

•• •• 

~i Y urtdaş! 1~··~~~-~-~~ti~ 
,~~ KURDUÖUMUZ FABRİ· ~~ 1 O M AR D İ N O 
1g KALAR VE VAPTIÖIMIZ g..,. u 1 u s s e s 1• g DEMİRYOLLAR i~I~ .. .. ~ 
:: Hep ulusun biriktirme gUeUue :: 'ıA j• t a 
~s dayanır. a; ·'"' · C) c§l~D m~VD 
n Bu gücü arttırmak hep senin i~ 1 :ll o ...... 111 . . J ~· 8 As 1 M Ev ı· o 11 
ıii eiindedir j~.. ouu erının en mouern uır 
ı•• •• --·---~··•••&•t••·······~aı••·~·~····················· :t ~ ••••••••••••aD• •••••••m•••••••••••••••••••••••• tı ·--------~ 

1 
:ı; eee 1 }' Her ne\'İ l)efter, Çek, Bo- Ye. 1 getirtti{{inJı:ı ,W fantazi ve kUbi1' 

Bl•f VafffilŞ \.i~ no, ~takbuz. Kc"ığıt başlık- harflerle çok şı1' 
~ ları, Kartvizit, Davetiye, reçete ı,ag.ınr• 

Bı•f yokmuş.. )) TD~ıvar abfişleri, Sinema ve basılır. 
,., .. .. ._. ıya tro il etleri cok <YÜzel Mücellithanemiz vardır· 

•:.•"' bir şek i ide basılı~ yel°) kısa Her boyda kitab, de~t r 

l 
· ve sair bütün "evler ~oı-

Evvel zaman içinde 

ÇOK GÜZEL HİKAYE 

)t r nıüJdet içinde teslin1 » ~ ·1 .... şık ve beg••nilP.cek şckı 
1'11 edillr. de trclid edilir. ./ 

~ Verilecek siparişler, göderileco!t paralar Mardiode ( Ulu> sf? 
~ Basımed ) luare miidiirlii!!ü namına göndnilmelidir. nit 

Sattık fçln İçi çok güzel HlkAye ve JfJI Dışarıdap gönderilecek sipariş nümunelerinin ok'Jnakll 
Masallarla da hı bu kıtlbı her çocu· )'J rsuette yazılmasını sayın müşterilerir.ılizden dileriz. 

l<İTABIDIR 

ialjl-·a -ta-\Si-yellZ!lle-dt:••t-i-z._... __ __. ·--····~-~---
ı 

l 


