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Sayısı 100 Paradır . 
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~lneı yıı Kuruluş yılı ı Atustos 1927 

Alman - Fransız Hududunda 
~ 

~ü----~,-N-aı-~-oo-1karşılıklı te.dbirler 
.,ALLEDIVORUZ 

Yazan: Falih Rifki Atay 
1'turat 

~eni suyu üzerindeki receıtini söylediği zaman: , 
köp .. . 1 

Uıe ruyu görmek "Yaşlı erkeklerden biri 
re Pe t k' . 

l<.arşı r e e gıdiyoruz. aşiret reisinin bulundu~u 
b lllııda De . , . ... aJ~111 d rsım ın sarp, 
Votda . ~ğ yığınları var, 
tır1ın ışıttigiın bir söz ha-
Sefer a feliyor: "Dersim'c 

0 ur, zafeı olmaz!,, 

tarafa, sanki işitecekmiş 
gib~ korkarak baktıktan 

sonra yavaşc;a:-Efendim, 
biliyoruz, biz de gelmek, 

Sonu 2 inci 3ayfada 

bersiın'd 
l\Un\l k e devlet nüfu-

Fransa, ihtiyat efradı 
silah altına çağırdı 

Almanya da buna karşı garp hudu
dunda mukabil tedbirler aldığını ____________________________________ , 

lllanı. i~rnıı~a. çalı~an os
derı h· . aresının usullerin-
lll ırı vu k ek, dlL . rm~ · ve çekil 
larıa ~n reıı ve ağa-
o~lltar~u~rnaktı. Asayış 
l!ıs 01 'e yerleşerek te-

llnabT ul suıu ise ı ır'. Uyuşmak 
ar1 b· ' reıs ve arra. 
·ı ır de d n ı e k evlet nüfuzu 
halk .uvvetJendirmek ,.e 
•· Uıerind k" ""l.Yikler· . e ı ıulUm ve 
lllekti l~nı artırmak de
ı,tla ru 

1
77 de osmanh-

d% 8 arın arası açıl-
k "akıt E 
orııoı ' ,.rzurum rus 

l)ld osu ile .. 
'°il en n nıuzakereve 
ili ., ersiın ağaları a·y. 
k .. arnand ' 
aylllak· a, hükumetin 

<ıtnları idiler. 

f bersiın'd . 1 vard e ıki tUrlü ara-
\> ır: Ek'l e Ustunrı ~ ı en, biçilen 
~Utan . ekı nUf usu dö-
l'" ııraı k \'ın a ısım bugUn 
d ncak b ' 1tınıya aydut barın -
~'Sıttı! ll Yarıyan dağlık 
<lUr: Bir ~lk da iki türlU-
~alar taraf ta reisler 
~ Ye ' l rafta : .seyitler, diğer 
ltırıı ~ısıınıerini ve ruh. 
~ılgın tılara vakfeden 
'Urıı 1' Şuursuz ve tı 

~. tnasurn 

bi lJnıumı ın "f 1 a Ilı l'ati 1 '> u ettiş bra-
. Ot.at . 0 

9-9 ııanesinde 
tırıde vacık yolu ü 

lilere, ç~~ak, sefil dersi=~ 
lrıetııı· ınhuriyet htik(l 
o•aıa~~endilerine Elbığ 
to~\lıaı a toprak, çift 

, ''ve h , er şey ve-. 

Halk Banka'sı resmen bildiriyor 
VE 

ANKARA HALK SANDIGI 
İktisad Vekilimizin Bir 

Nutukiyle Açıldı 
Ankara 6 A. A. -

İktisad vekili dün 
Halk Bankasını ve 
Ankara Halk San-
<lığını açarken söy
lediği nutudta halk 
bankasının bilhassa 
küçük esnaf.rı Kredi 
ten1in edeceğini ve 
men1leketin her ta
rafında teessüs ede
cek Halk Sandık
larile Ticaret erba
bının küçük Kredi 
ihtiyaçlarını karşı- ı 
layacağını ve An- lkt1 .. • v. Şakir Ke•blr 

kara Halk Sandı- zun1 görülecek her 
ğını müteakih İs- n1erkezde biribirini 
tanbulda da bir san- takiben diğerleri
d ığı n açılacağını nin de açilacağını 
ve onu takiben lü- . beyan et~iştir. 

Ankara 6 A. A. - İçin ihtiyatları si
Enternasyonel vaz- lah altına çağır
iyet dolayısile ve nıası ve izinli subay 
Aln1anyanınŞin1alı ve efradı derhal 
Şarki hududunda garnızonlarına dön
tevessül ettiği mü- meleri emrini ver
hinı tedbirlerini ve n1esi üzerine Al
asker ve levazim · nıanya'da her ihti
ınevcudunu takviye male karşı koymak 
etmesi neticesi ola- için ayni hakkı ileri 
rak Fransanın bir sürerek Garb hudu
takım e111niyet ted- duoda mün1asil mü
birleriae n1uracaat dafaa tedbirlerine 
etn1esi nıustahkenı tevessül ettiğini Al
mevki kıtaatını tam nıan ajansı resn1en 
n1evcutlu kılmak tebliğ elnıcktedir. 

Antakya Valisi 
Hatay Başvekili oldu 

Ankara 6 A· A. - j ınur edilmiştir. 
Bu güne kadar Ha- Başvekil bu gün 
tav Valiliğini yap- meclis karşısina çı
n1~kta olan Doktor karak yeni kabine
Abdurrahman ~1e- yi takdinı edecek 
)ek ilk. Hatay kabi- ve beyannamesini 
nesini teşkile me- . okuyacaktır. 
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Adliye Vekilimiz 
Adliye Vekilimiz B. tecilcr olduğu halde lmralı 

~ükrü Saracoğlu berabe- Adasındaki asri bapisha
rinde Adliye Er kani ve gaıe- neyi tetkik etmiştir. 

Nüfus cüzdnnları 5 
kuruşa endirildi 

Dahiliye Vckftleti, Nu- Vekaletinden Malmüdür
fus mü<lürlüklcrine gün- lüklerine teblig edilmi~tir. 
derdiği uir tamimde bez 
kaulı nufus cüz<lanlarının Malmüdürlüklerile te-
fiatını bildirmi~tir. 

Bu tamimt> güre 3~föG 
nuınaral(kanunla bez kah
Jı nüfus cüzdanlarınııı k iy
meti be~ kuru~a ind.irilıııi~ 
ve bu husus hakkında o
lunacak muamele Maliye 

mas edecek olan Nüfus 
memurları Maliye Vekale
tinin gömlenligi tamim 
dairesinde mu:ımclc yapa
rak cüı<lanları, tayin olu
nan füıt üzerind~n vere
ceklerdir. 

Iran transit yolu 
lrau transit ~osesiııin 

Karaköse-Diyadin arasın-. 
daki büyük p~n;ası önü-
müzdeki Cümhuriyet bay· 
ramrna kadar bitirilecek-

tir. 
Bu suretle 700 kilo

metrelik Trabzon-GürcU
l ulak transit yolunun °/o 
90 nı bitmiş olacaktır. 

Bö~ N~~oD 
D=DAlblb~[Q)ÜVORUZ 

Yazan: Falih Rifki Atay 

-1 ind sayfadan malıat-

~ift ve çoluk çocuk sahilıi 
olmak isteriz, fakat güzü 
ile reisin bulunduğu ayni 
yeri gfü;tcrerek : 

- Bunlar işitirlerse bizi 
öldürürler! <lemi~ti '" 

Dersim haydut 1 u ğ' u, 
sulh zamanında, civar o
valarda alınteri ile geçinen 
yiiz elli bin vatanda:;;ın 

~ükfm ve sayini teh<lit 
eder. Seferlıerlik ve harp 
zamanında be. en mühim 
yolları fü'.ıniyetsizlik altın

da buluna bilir. Dc~im 

111eselesini halletmek la
zımdır. 

E\1 vela haydutluk tas
fiye edilmek, ağa?ar ve 
tıeyit ler <le~·ri sona erdiril
mek, halka toprak veril
mek \'C yeni nesillerin 
mekteplerde terbiyesine 
lm .la ruak, hulaı;a Dersim-

den kurtulmak için Dersi· 
m'i kurtarmak lftzımdı. 

Umumi ruüfetti ·Iik bu 
maksatla teşkil olunmuştur. 

Cumhuriyet idaresi şo
seler, köprüler, kışJaltır, 

kara.kollar, mektepler. bü
kt1ınct konakları tve mes
kenlerle Dersim dağlarına 
sokmağa başlamı~tır. Ar
tık bu bir sefer değil, bir 
teessii~tü. Teşkilat ba~la

dığı tarihten şimdiye ka
tlar 9 kı~la 5 nahiye ka
rakolu, 3 l.ıölük karakolu 
5 hüktlmet konağı, 92 
memı:r ve subay evi, 10 
mektep, şose yahut top
rak tesviyesi 0larak 420 
kilo metre yol, 684 met
re uzunluğunda 9 beton 
köprü yapılmıştır. l 1QOO 
kilo metre yt·ni telefon 
hattı uzatılmıştır. Cumhu
riyet LtikOmeti bunlar 
ve tliger zirai ve idart is
lalıat için 3 b m;u k · milyon · 

Do Y ou Speak Englısh? 

Du Yu Spik lngliş 

lnuilizce Konuşuyormusunuz1 
Yazan: Ömer Hayati Karakoyunlu 

Lesson Twenty three - Lesın Tventi trl 

Ders : Yirmi ti c: 
22 inci Ders Mevzuuna Devam 

İngl. Y. : İn which montths does it make too 
cold in your country ? 

Okunuş : İn huviç mantz daz it meyk tu kold 
in yur kantri 

Manası Memleketinizde hangi aylar çok soğuk 
yapar'? 

1 : İn . . . . and . . . . it makes too cold in our 
country. 

2 : İn ... end ... it meykz tu kold in avır kantri 
3 : Memleketimizde . . . . . . Ye . . . . . ayları çok 

soğuk yapar. 

1 : Wbich months are the harvest montlu' in 
Mardin? 

2 : Hviç mantz ar dı harvest mantz in Mardin. 
3 · Mardinde hangi aylar, hasat aylarıdır? 

1 . . . . and . . . . are the harvest months in 
Mardin 

2 .... end .... ar dı harvest mantz in Mardin 
3 : . . .. ve .... ayları, Mardinin biçim aylarıdır. 

1 : İn whicb country is it always winter? 
2 : İn hviç kantri iz it olveyz vinter. 
3 : Hangi memlekette daima kıştır? 

1 : İn the ... and ... the poJes it is always winter 
2 : İn dı .... end .... dı polz it iz olveyz '\'inter 
3 : . . . . ve . . . . . . kutuplarda daima kıştır . 

\ 

Tobe Contlnued 
SONU VAR 

liraya yakın para aarca
mıştır. Pertek 'te beton 
köprülerden birinin başın
da medeniyetimizin guru

runu duyarak Murat suyu. 
nu sevrediyorunı. burada 
devletin kendilerine vazife 
ve mesuliyet emanet etti
gi insanlar, ba~ta sayın 
general Abdullah Alpdo. 
gan olduğu halde, Atatürk 
rejiminin ~ercfine 13.yık 
hiımetlerde bulunmuşlar
dır. 

A~alar ve seyitler, bu 
teşelıbüsleri gördüleri za
man. bu sefer devletin 
gercekten muvaffak ola
ca~ına şüphe etmedilt:r: 

J ve bazı jandarma karakol
larını basmak gibi son 
nevmidane taarruılarını 
yaptılar. İşte bu sıme Ela
zığ manevrasına gelen kıt
al:ır, bu i~aatsızlik bölge
lerini baştan ba~a tara
mışlar. ve geçen seneki te
dib hareketini tamamla
mışlardır. Şimdiye kadar 
toplanan silahların yekO.
nu 12 bine yaklaşiyor. 
Diğer taraftan müfettişlik 
ahşap göprüleri betonla 
değiştirerek, muvakkat 
karakolların yerine kı~la
Iar yapılarak, yol ve mek
tep açarak Dersim mese
lelesini halletmeğe devam 
etmektedir· 

Hariciye 
vekili 

A/ 
Ankara 6 ~'. 1~0 

Hariciye vekıh.t. 
i . tıı. 
znıire gelnııŞ 

Bal~an Anta~I 
Haftası 

~.ı 
Ankara ö A· / .,ır 

ık f1 ,, YQ 
Beşinci Ba a ~rı tıi 
tant haftası Y' ıı 
İstanbulda Yıl~~ 
konferans sa ıorı 
da açılacaktır· 

, 

Girdigı 
evde 

Uyuyan }lırsıl 
·ııl11 

Londrada, ı11r::: , 
ri bil' eve giroıi~, · ı 
h~fif pahada :ı lS'ır ııe" 

~ .. ~fi' 
sa ceplerine indır~~ J 
sahibi çıka geıını~· 
gören hırsız heııı~~11 
yolanın al:ına 511 

bit 
Makı:;adı ev sıı ~ 

' ki' ·erf oyumasını be · ı) 1~ 
fırsatını bulııp knÇ~il 
HallJuki, ktndisi g:ırıi 

·e Ianarak olduğ-ıı ) 11 ~ 
Yuva kalını.... nste. 

• \ · 11ıh horlamaya b<ı:;l:ı 1 \'e 
men polise abcr Jtı~ 
ve amator hısız so 
rakold~ 

~· Dersim dft v:ı.sı 0 • ı;ıı 
degil<li; bila.klS . at' 
ve sadGliği nisuet~0 ı:ı 
tti. Çün k Ü hiç vır ı!l" 
da bir tenkil drt', 

ıı!l· 
mamıştır, İlk teı. ~ 
digi andanberi, vır. o 
kültür ve eıwn°~11i 
sı olmak karaktcrı 
hafaza ediyor. f ,, 

"Dersim 'e se c,ı 
(lflll 

zafer olmaz!,, sı>ı .:lı~ 
duğum zaman, n:ı~ t 
mız Celal Bayar· , 
süyerek, er.,·~P. ,el 

b rı' ,,-Fakat cunı u ;~r 
resi her seferi ı:ı 
yapar! 11 
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Millletler Cemiyeti Konseyi 
lliUeu c . 

•esi 9 E er cmıyeti kon- 1 
topı Ylfıtde Cencvre'de 

aı:ıacakt 'l1 ır. 

Oplaııtıya İt~tirak ede-

cc.k Fransız hey'etine Ha
riciye Nazın Bone nin ri 
yaset edeceği 1 'aristen bil
dirilmektedir. 

Genç bir kız 
Manş denizini yüzerek geçti 

d Şitndiv k 
~niıi 21J: .adar Manş 

llıışur V ıncı dafa gcçil
Alcna • e son rekoru bir 

n kızı k Ve ·ırını~tır. 
t··· lldel ad l k JUıut" ınt a ·i bu 
tıi 1 ~ u kız llanş denizi· 

J saat 38 
lı. dakikada 

'ltnd nı·· l .. 
ı us uman-
a.rı ve F. 1 . t. . . 

ı ıs ın ışı 

h llağdattan '"ıl 1· 'l<l"'" 1 ... e f1ô u ı ırı ıg-ı-
a re n· 

ları F· . ınd müslilman-
. ılıst · 1tıkişar ın meselesinin 
ka il •nı biiyUk bir ala
ı e tak· 
1JUYUk ·ıp. ctmektJ ve 
e~erek nıetıngler tertip 

ar Şı 8 ap davasına kar-
llıekt e~1Patilerini E?"öster-

edır. "" 

geçmiştir. 

.Manş df'nizini ilk <lafa 
187 5 de V cp bmindl' bir 
İngiliz ğeçmişdiki bu :.ı
dam sonradan Niyagara 
şelftlesiai yüzerek geçmek 
isterken ölmü~tü. 

~ 

Tıp tarihi konğ
resi açıldi 

1·1p tarihi kong
resi bütün nlemle
ketlerin gönderdi
ği delegelerin işti

ra ki le zeğrep'te açıl
mıştır. 

$ARTLARİ 
Abone !ıjartları 

..!lddet 
_TUrklye için_ ~ Harlc lçfn 

Oç Aylı~ 
30u Kuruş 5CO Kuruş t:ı 

Altı A vlırr • .., 1 -150 800 it " 'Jeneliği 
800 1500 1f 

" 

İLAN ŞARTLARI 
hanın l 
hQ0 n~e~er satırından (10) Kuruş alınır. 
ClUnu şrınden mesu.Jivet kabul edilmez. 
~geçen nushalar (io) kuruştur. ,,...._ ____________ , 
\~!!(sak Tümıt:lırün 
~vıardini Muhasarası 
p 15 Eylül 
erşeınhe günü ~asliyor 

ULlJS Sl!!Sİ 

Mardinde 
Açılacak ehli hayvan 

• • • v 

sergısının programı 

A - Kısra·.k. Şubesi : 

Serğilere i~tirak edecek kısrakların müseccel 
ya v:-uların bükümet veya. e~lıasa ait müsP.ccel damız
lık ayğırlardan hasıl olması ve pe<ligrilcri bulunması 
şarttır. Birinci ve ikinci mükafat 4 - 10 üı;üncii, 
DUrdüncü miikfrfat ise daha va~lı kısraklara \'Crilir. . . 
Teşhir edilen klsraklar için 16 mU· 

kAfat -vardır. 

Adet Miikftfatın .Ncv' i Mükafatın Mıkdarı 

1 Ririeci Mükafat 7İ> x 1 - 75 
·> ikin<'i 50 x 2 - 100 
3 Cçüncü 40 x 3 - 120 

10 Dürdüncü .Mükafat 30 x 10 - 300 

595 
D - Tay Şubeal : 

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

Tethlr olunan sal kan arap taylarına 
16 milkl\fat verilir. 

Adet Mükafatın Nev· i Mükafatın ?thkdarı. -
1 Birinci Mükafat 75 x 1 - 75 -

Sayı 102! 

Erzurumda · 
zelzele 

1 
1 

Ankara 6 A. A. -
Dün sabah Erzu
rumda hafif bir yer 
sarsıntısı olmuştur. 

Mardin 
Ortao~ul Dire~tör
lüğün~en: 

Mardin Orta okuluna 
yaptırıl:ıC'ak olan 24 sıra 
20 A~'lıstostan itibaren 15 
gün müddetle açık mü
nakasa-ra konmui'tur. 10 

~ . 
Eylfıl günü saat on birde 
ihalesi y<Jpıla<'aktır. İstek
lilerin nümunesini görmek 
üzre okul direktörlüğüne 

baRvurmaları ilan olunur. • 
4-4 

Günlük 
-PİYASA-

1 Klloaa 
Clnal 1 ---Kr. I Sn. 

2 İkincd 50 x % - 100 1 
1 

_B_u __ ~_d_ay:::;..._.. _____ 4_jl._ 
Arpa 3 

3 Üçüncü 4 o x 3- 120 

10 Dördü.1cü - 25 x 10 - 250 1 

54ö 

1 - Sergiye duhuliye ücreti yoktur. 

2 - Bir hayvan sende yalmz bir sergiye iştirak 

edebilir. 

3 - Bir senenin sergisinde birinci gelen hayvan 
diger senelerde ancak ikinci üçüncü dördüncü ve 
beşinci olarak sırasile mükafat landırılır ve bir ha· 
yvan müddeti hayatında beş, sergiye iştirak edebilir' 

4 - Yarışlara i~tirak etmek üzere, bazırlanmakda 
olan hayı1anlara sergiler do mükafat verilemez yarış
larden iki sene kadar bir miiddet evYel uzaklaşmış 
olan hayvanlar sergide kazandıkları takdirde nıükflfat 
lir.veri 

5 - Mükafat K::ıznrıan hayvanın sahibi hayvan 
genç yaşında satın alarak kendi elinde t~lim Ye ter
biye etmişse mükafatın nısfı hayvam kendi elinde 
doğotup hi.iyütcne digcr nısf ıda talim ve terbiye edip 
sergiye getiren yeni sahibine verilir. 

6 - Sergi kayit ve kabul muamelesi 13 - 14 
15 - 16 - 17 / 1.Te~. / 938 günlerinde "eter

ner direktörlügünde ~ 8 - 19 - 20 / 1. Tcş /938 tarih
inde <le hayvanlar muayene ,.e puantaj edilir,/21-
22 Cuma, Cumatesi günlerJ tagnifü ve kazananlar illin 
edilir. 23/1./ Teş / 938 pazar günde kazananlar ser
gi mahannde teşhir edilir. Teşhir üç gündür. 

ıt 

Un (Bir çuval) 650:
Darı 3 ı--

J>irinç 25 --

Sade Yağ - 85 = 
'!'ere val'Yı • !"! 

Zeytin ya~ı 60 
-·'---"--=--ı--,~ - -
Yün 30 
Deri 32 ------- --
Badem 22 
~adem içi 
ce,·iz 
Ceviz i~~i 
.Mahlep 
t\1 aıi 
J\e~nıe Şeker 

'l'oı ~r.kcr 

l\ah"e ----·-

20 
40 -
30 ı -
12 
36 

125 
Sabun 45 
-Çay~---'3ıo- --
K Üru üzüm 25 -
7cknıeı-- 22 -

Hal ·145 .. --

Yurtdaş! 

Kaça~çı Vatan 
~aini~ir .. .: . 



1DAR!HANESİ T«A~DI"'DE • u.-ı N...,.tyat ye Y ... ~ 
Dlrektörtl ._.. , ulB' 1 B f o.tre 

Teltraf A-..ı 
Mardinde "Ulus Sesi" ULUS SESi M. Siret Bayar~ 

Baaıld.ıtı yer: (ULUSSf.Sİ) 

Mardin 
Ortaokuluna gir

mek için 
Ka~~ ve ka~ul şartları 

VURTDAŞ! Mevtisatınıll 
~ürk evi?i". şe- 1 yanb~r ev, Çocuk- hmisyonun~ıı LJ reflı ananesı kıler- suz bır vuva kadar lı 

dir. tadsızd1~. 
Kavanoz, kava

noz reçelleri, şişe 
şişe şurupları olma-

Bu güzel anane 

mizi yaşatalım. 

13/9/9S8 ssıı ~~ 
eksiltmeye konu~'~e 
Hudud Al:ıyı eınrıll ı ·ı 

• ~ I' 

yılı Mayıs gayesııı · ~ 

Okulumuzda kayıt 

ve kabul 22/8/938 den 
başlayacak, 20/9/938 
de sona erecektir. 

3 - :Sağlık raporu. 

4 - Aşı kO.ğıdı . 

ra•as1tnı1 .. .-e••••ı 
AMERiKAda ı 

aşağıdaki mabaııer~ir 
liyat yapmak uıre 'O~ 
Jo eşya ve bir er -,ı 
yatı mukaveleye bS ııl 
cağından talip 01'0 
komisyonumuza ııı 
atları ilan olunur. 

Girmek istiyenler 
velisile gelecek ve aşa
giya yazılan evrakı 

getireceklerdir. 

1 - Diplama veya 
tu&tikname . 

2 - Hüviyet Cüz
danı. 

5 - Düzgün bir kı

lıkla çekilmiş 4;516 bo

yunda 6 adet fotoğraf 

6 - Kayıt beyanna-

mesi (okuldan alınacak) 

Kayıt her gün 9 dan 
12 ye kadardır . 

b IR TORK ~OCUGU 
HER TÜRK ÇOCUÖUNUN 

OKUMASI LAZIM BİR 

ROMAN 
Fiyatı 150 kuruştur 
Kiraya da verilir. 

Mardin . MidY't 
Mardin - Cizre 
Mardin - 1stasY

00 

Mardin - KızıltıP~ 
blO 

Mardin - NuıaY ~ıf 
Mardin - DiyjtbJ ı 
Teminat akÇ•~ 'fi 

liradır Şartnanıeıı 

garnizon undadır· 
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i5 Y urtdaş! Ha 
İ KURDUÖUMUZ FABRİ· I! 1 •• ı: 
!! KALAR VE Y APTIÖIMIZ :: •• •• 
H DEMİRYOLLAR ii 
•• ı· 
;; Bep ulusan biriktirme .ıueune .: 
:: da yanı~ :: •• •• •• ı· 

ii Bu gücü arttırmak hep senin ıi •• •• H elindedir ii
1 .. " .·.···········································ı·:= .......................................... . .. 

Bir varmış 
Bir yokmuş .. 

. . . ' ~ . . . ' ' 

OMARDİNO 

Ulus Sesi 
• 

Basomevn 
Doğu illerinin en mo~ern bir BAS 1MEY1O11 ___ .. _ .... _ 

Her nevi Def ter, Çek, Bo
no, Makbuz, Kağıt başlık
ları, Kartvizit, Davetiye, 
Duvar afişleri, Sinema ve 
Tiyatro biletleri çok güzel 
bir şekilde basılır ve kısa 
bir n1üddet içinde teslim 
edilir. 

Yeni aıetlrttlltllll• 
lantazl ve kUbli' 
harflerle çok şıi' 
reçete kAi!ıiarı 

basılır. 

Mücellitbanemiz vardır· 
Her boyda kitab, defter 
ve sair bütün şeyler ço" 
ş1k ve begenilecek şekil· 
de teclid edilir. , ________________ ___, 

Evvel zaman içinde 

ÇOK GÜZEL HİKAYE 
KİTABiDiR 1 

Verilecek siparişler, göderilece!< paralar Mardinde ( Ulutı s' 
Basımed) İdare müdürlü~ü namına gönderilmelidir. jf 

Dışarıdan gönderileeek sipariş numunelerinin okunaklı b 
Satlık için içi çok güzel HlkAye ve 
Ma•allarla dalu bu kltlbı her çocu• -.. rsuette yazılmasını sayın müşterilerimizden dileriz. 

ea ta vslye ederiz. J9 ---------·-f- .,. 


