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Cumhuriyet Devri 
PALİll llİFKİ ATA r 

c~~~Uriyet devri, bü-
ltıan11 Auadolud:ı üs-• <l , 
\'e 11 evruıden asavı~ 

llıra l J ••• 

kaç gon n .a. ayrıliyor. Bir 
larından ıçınde, ege ktyı-
larırıa Dersim dalrlık-
r. do~ru 1 . o 
ıısa t• , zmır, Ma-

t, ' "ay8 · "-"laı1~ rn erı, Malatya ve 
dıın b· erkezlerine uğra-. oır 

vücuda getirilmi~, bir ta
kını veni binalar Kavse-. . 
rinin sarı durğuııluğunu 

-
sunaseıam 

Alfil ©l V ©\$©l VE ~~ yır©l IK 
~elKDü IK©l~l\JJD e<dlüD<dlü 

HATAY 
llıirdek· _llıektubumda İz. 
den b 1 ıtnar bareketin-
8ada absetnıi~tiuı. Mani-
tt va1 · 
l\ltd· .ı doktor Lntfi 

giderıni~tir. Kayseri tıınu
mt menfaat davası olan 
plfiala husm:i mc:ıfaatle 
rin ve spekülasyon hırs
larının ;nücadelc sahnesi 
olarak bilhassa tetkik 
edilmeğe de~er. Henışeri-

~~r~::~n~~e~:~:~~~~:'\';;;; ıTam istiklali haiz Türk ekseriyetine 
temin eden bir tıc:ıre~ 

unsuru değil. fakat her 
birinin ayrı ayrı hizmeti 
ve fedakarlığı ile tahak
kuk edecek olan bir um-

ı· arın b' ık ese . ır buçuk senc-
ktıııeri rı,_ ~aktiyle yanğm 
Oldu~ ıçınde bırakmış 
8aba ısrn bu ıengin ka-
ı Ya vep, . ı · ara w ) enı Hr man. 
llltfi R"errniştir. Doktor 
Çtier .. ırdar, yollar, bah
b~k, resmı yapılardan 
lllUes:' Maııisanın içtimai 
t. eselerı·n· ·· .ı 
ırınişti . ı vucuua ge-
eaas1ı ;i· Bı~ tnedeni insan 
duvrn k <; Lır mahrumiyet 
l w qıa sı· b arda zın, u kasaba· 

0turah·ı· ı ır. 

Bizler b" 
"e kült· ır medenh·et · . tir · .. 1~lrıdey· . rnücadeleı::inin 
Yeyi 

1 
ız. Kemalist Tiirki· 

inşa na~ldeten ve manen 
h edıvo 
-ıanis : ruz. Bu inşa 
ı.. a gılıi ı. 
•trirniıue vazı rnerkez-
canıa hummali l)ir 
h nış · . 

Utiyet:h .~Çınde<l_ir: Cı..ım-
hu l'hu · Ukfiınetının valisi 

'4.1 Cad l Gldıığ e ede muvaffak 
lığı v~s~adar rejim adam
lliyor ına liyakat kaza. 
.l • n .. 
"ar h" eJım adamı en 
(Ulfetı Utç_el_er ve kı;tasi 
llıağa tr ıı;ınde dahi, yap. 

ınuvaffak oluyor. 

kııa!;:~eride yapılan yı
lla ra.ı--- data aıdır. Bu-
a &uıen . ve•re k ' ıstasyondan 
cadd adar geniliı. b' 
c.. ~ a 1 .,. ır 
~iııa çı nııştır· Mima 

nın es l • , r 
rabeıe d erı tufevli ha. -r en t . ~ 
geniş b' enıızlenerek 
llııttır· ~-Park içine alın: 

, ır halk bahçesi • 

ran vasıtası olduğunu 
anlam:ıhdırlar. Hasis ırnın
faatlerin, şahsi rakabetler 
veya küçük kıskançlıkla
rın imar hareketini felce , 
u~ratacak bir ~ekil alma
eına müsaade edilmemek 
lazımdır. 

Malatya'da istasyorı

dan şehrin ortalarına doğ
ru giden geni~ caddenin 
etrafında büyük bir fab
rıka ile modern bir mahal
le vücut bulwyor. Beledi
ye Linası tamamlanmıştır. 

Hükumet konağa bit
mek üzredir. lstimJftkler 
şehrin büyiik meydanını 
vücuda getirıneğe haşla. 
mıştır. Tr~n geldiğinden
beri Malatya'nın umumi 
geliri 0/0 40 nisbetinde 
arttı. Malatya hiç ~üphesiı 
en yakın zamanda Anado
lunnn şark kapılarında 
mamur bir sanayi ve zira
at merkezi olarak inkişaf 
rclecQktir. Ma2idc şarktan 
ve cenuptan gelen 1f•sir. 
lere karşı Türk kültürüne 
kalelik olan Malatya'da 
Cumhuriyet devri billıas"a 
göze çarpiyor. 

EH\z1ğ yüzde yilz.cilm
Soou sahile 2 de 

müstenid bir Cumhuriyet devletidir. 
Ankara 7 A. A. -

Hatay n1illet ınec

lisi dün öğleden ev
vel ve sonra y~p· 
tığı toplantılarda 
Hatayın ana yasa
sını, ha yrak ka nu
nu ile icra ınakan1-
larının teşkilat ve 
vazifelerini ve n1as
raf kanunlnrını itti
fakla kabul ve baş 
vekil doktor Ab
durrahman ~lelek 
tarafından okunan 
hükiın1et progra
mını tasvib etmiş
tir. 

A n a yasasının 

un1un11 hükünıleri
ne göre Ha tay da
hili işlerinde tan1 
bir istiklalı ha iz 
Türk ekseriyetine 
nıüstenid ve Cunl
huriyet rejimi ile 
idare olunan ayrı 
ve n1üstekil bir var
lık teşkil eden bir 

Hatayın ~ü~Omet · 
m rtezi Antatya 

devlettir. 

Devletin n1erkezi 
Antakyadır. 

Ha tavın bütün 
"' 

~ 

~~.-.._.; 

Teşri'i kuvvet 
Hatay ha1ki namı
na H a t n v n1i11 et ,; 

meclisi tarafından 
kullanılır. 

vatandaşları kanun ~leclis dört sene 
muvacehesinde nıü- için intihab edilir. 
savi ve ırk, dil, din Tatil zan1aniarın
farkı gözetilnu~ksi- da bilahere n1ecli
zin ayni medeni ve sin tasvibine arz 
si vasi haklara sa- 1 edilnıek üzre hüku-., 
hib ve bi1ft istisna 1 n1et n1uvakkat ka-
kan un n riayetle 

1 
nunlar yapnıak sa

mükel~eftirler. 1 :- Sonu ~ ücü sayfe_de -



S:tJfa 2 

Cumhuriyet 
Devrinde 

-1 inl'i sayfeden ıııabat-

huriyet devrinin hayat 

verdiği bir merkezdir. Bu
rada da Halkevini: Kız 

Pnstiti.isnii ve her türlü 
müesseseleriyle cumhuri
yet ınedt'niyetiııiıı lıa~la

ıııış olduğunu görmekte
yiz. 

Kısa lıir gorii:: bitaraf 
lıir müşahidi şu hüküoıler

ce scvketliyor: Planlı, i-

ve fena abidecilerden 

korumak, hükumet ve be

lediyelerin iyi niyet sahi
hi adamlarının yerli sanat
kar demegojisi ile sümü
rülme~ir.c müsaade etme
mek Hizım. Öyle kasaba
larımız var ki onlar yap
tıklarıııı bir dafa ve mü~
kül:.1tla yapa bilirler. E
gcr esPr ınu'.·affak olmaz
s~l, küc;ük bütçeleri ve hu
dutsuz ihtiyacları içinde 
bunların tamiri ya imkan-

ınar, iktisadi. fikri \ ' C iç- sizdır, yu pek geç olal>ilir. 

.\nauolu merkezlerin-
tiıuai inkişaf Aııadolu"da 

bütün faaliyutleti ~eh<:-if 
eden gnyeler ohırak be- de cumhuriyet devrine~ 
beniııısenıi. tir. llbı;etlilen ycııi halk ıııümessilleri ta
nok an. k~ıtlro, bilha:s~a bakasının eski e~raf ve 
kalite kaılroSUilUil kifoypt. 1 U~';ın elinden bizim genç.
Sİzlif''rjJir. Bu uizirn iı.;in. uir liğ·imiıe intikal etmiş ol
tenkid değil fakat ihtiya- ~na~ı -da delft!et ediyor ki 
cın çokluğunu i~are:t eclcn ınkılap, onu anlamıs olan-
bir mahivet arze<li\·or. ı !arın memleket kadrosun-

. • nu istila ctnıiş olması ile 
lmar, Plfın ,.e prog- emniyet altında buluna bi

ramlarını tahakkuk ettir- lir. Anad0lu, böyle bir şu
mek adeta bir mistik ku- urlular sınfrnın, halka reh
vcti ahnı~tır. Bu h3rekcri berlik etmeye başl:ı<lığını 

merkezden kuvet 1 endir- arılatan mesut bir manza-
mek lılzını. Bilhassa Ana
dolu umranını fena mimar 

ra güı;;teriyor. 

(ULUS) 

ULUS !Ml 

Do Y ou Speak Englısh? 

Du Yu Spik Ingiiş 

lnuilizce Konusuyormusunuz1 

Yazan: Ömer Hayati Kara~oyunlu 
Twenty Fourth Lesson 

Tventi Fort Lesın 

Yirmi Dördüncü Ders 

YİMİ ÜÇÜNCÜ DERSE DEVAM 

İngl. Yz. : \Vhich parts ol the world is covered 
with ice, all the year round? 

Okunuş : Hviç partz af dı vorld iz kovırıd vid 
ays ol dı ~· ır oravnd 

Manası : Arzın hangi tarafı bütün sene buz-
larla kaplıdır? 

ı : The North and the south poleı-; 
2 : Dı nert end dı sa vt polz 
3 : Şimal ve Cenub Kutupları . 

1 : İs the Arabian desert very cold? 
2 : İz dı Arabyın dczert very kold 
3 : Arabistan çölü çok soğuk mıdır '? 

ı : No, the A 1 auian desert, in summer, spring 
and autumn is very hot, and in winter warm. 

2 : No dı Arabyın dezert, in samır, spring end 
otmn iz veri hat, end in vinter vorm. 

Seçme Haberler 1 3 : Hayır, Arabistan çölü, yazın, bahar ve son 
'"------~-------------ı- baharda çok sıcak, kışın da ılıktır. 

M lYISS©>Oönö 
Bulğar Kralı ile 

görüştü 
Rorna, A.A. 1'1u- ile görüşn1üştür. 

Roı~1a'nın siyasi solini, Ça rşa ın ha 
günü e,·eia Papa'
nın nıüınessili, son- nıahfiJleri bu gö 
ra da halen Piso rüşınelere hususi 

şehrinde oturan ı ber ehemn1iyet atf
Bulgar Kralı Boris etnıektfdirler. 

Meksika Petrolü 

1 : İn winter do the Larks stay in our country? 
2 : İn vinter du di Larkz stey in avır kantri 
3 : Kışın 

1 

Leylekler memleketimizde kalırlar mı? 

ı No in winter the Larks do aot ·stay in our cou-
ntry, before the winter they fly to the southern 
lands. 

2 : No in vinter dı Larkz do not stey in avır 
kantri, bifor <li vinter dey fly tu savtern lendz. 

3 : Hayır, kışın leylekler memleketimizde kalmaz
lar, kış gelmeden evvel cenub memleketlerine 
uçarlar. 

Bu gtlnkl derahnlzde geçen yeni kelimeler aıaiıya 
abnmışbr. 

İngilizce 1azılış Okunuş Maua.sı 

Part Part Kısım, parça 
\Vorld V orl d Dünya, Arz 
Core, covered Kovırıd Kaplanmış. örtülmüş 
İce Ays Buz 
Nortb Nort ŞimaJ 
~outh Savt Cenub 
Pole Pol Kutub 

ı Desert Dezert Çöl, badiye 
~1eksiko, A.A. -

1 
vermiştir. Lark Lark Leylek 

Enıin bir n1anba- Petrol Tanıpigo' May Stcy Durmak, kalmak 
dan bildiriliğine gö-. da teslinı edilecek Before Bifor Evvel, hidayet 
re Alnıanya hükfı- ve bedeli enıtia ile ı Fly tV.) fly (N.) Flay flay (fiil) uçmak: fly(isim) 

sinek 
nıeti, ~leksiko pet- değil nakden öde- ı Tobe Continued 
rolü aln1aya knrar necektir. · SONU VAR 

· Gari~ Yaf alar 
. . . 

Eski aya kka~ı ~ııın., ~ 
~apka yapılıyor 

k~:lbj 
Sakın es~i ay:ı ıırı 

rınızı atmayın. A1t1.' J 
kadar e~kırse eskiflll ı it 
layın: Çünkü bu ıı 
d l. . d ı· ıireıı e ınmı~, e ıno : . jııc 
rafları du kfığ"ıt gıbı 

1 
mi!-l eski avakkabıJ:ır b 

:r ~ • kB 
gün l>a~a geçirınek 
<lir. Bakın nasıl: 

5!1119~ 
Bu gün Alman • 

l>ir <;ok tecrübelcrdcll · 
t en 

ra en ucııı: faka 1 ı 
k k

. kı-:ılı 
şap ayı c~ ·ı aya ı- -ı:ıd 
barımdan y;1pııH1k ııl~ 
Almanlar a.vakkabı ,.~ • . rıt,. 
rım e\'vel:.l !iflcre ) 1 

1.rJi 
· tr" ta, sonra bu liflcrı ı!' "! ,.e r 

terkip ederek batı kr,1$ 
yet zarif fötr ş:ıP 
imal etmektedirler. 

Bakalım dalı ne 
lacaklar. 

Ztwtin v:ı.!ı . .. _,,_, -
Yün ---
Veri ----
ifadem 
Badem içi 
ce, iz 
cM1ZI-c;i--
.M ahiep 
Mazi~---

1\: esme ~ekei 
Toz ŞP.ker 

ı .K:ıll\·e 

~:ılı un ----
Çay 

Jel b 

Yurtdaş! ~ 
Kaça~çı Vatıı 

~aini~ir 



ULUS SESİ 

liatay meclisinden Türk 
ordusuna selim 

~IF\l~yc§l~©ı YE ~aıyırc§llk 
~~lkOü k©ılb>YD ~<dlüO<dlü 

HATAY 

Sayı 1023 
FERZ -5779 

Mardinde 
Açılacak ehli hayvan 

• • • v 

sergısının prograıı11 
• 1 

A - Kısrak Şubesi ~ 

Serğilere iştir:ık edecek kı~rakların müsP.ccel 
ya \'::uların hüküm et veya e~hasa ait mü:::P.ccel damız
hk ayğırlardan hasıl olması \'C pedigrilcri bulunması 
şarttır. Birinci ve ikinci mükfıfat 4 - 10 üçüncü, 
Dünliincü mükafat ise daha ya~lı kısraklara ,·erilir. 

Teşhir edilen klsraklar için 16 mü· 
kAfat "'\'ardır. ~.ın istiklali haiz Türk ekseriyetine 

llıustenid bir .Cumhuriyet devi etidir. -Aılet. Mükafatın Nnv 1 Miik:lfatın Mıkdnrı 

ı irı . • 1 Ririeci Müknfat 7f) x 1 - 75 

l~hi1 S~hifeden mal>a<l ' Ba vrak k:ınunu-
Yet·ni h . . ., 

({ aızdır. nun kabu1unu 111ü-
anunı 

tatlar d~r ve h:a- teakib devlet rejsi 
Yette a 1 ekseri- TavfurSöknıen yn-
haz 1

1<nbut ve itti nınolda Türkiye n1u-
o unu 

Nisab· r. rahhasi Cevad Açık 
meclis 1 ekseriyet Alın, Türkiye Baş 
tısıdır azasının ya· K.onsolosu, Başve-
.fiat~ kil, Vekiller, bütün 

sı f1ıecı~ devlet rei- meclis azası ve da
beş ıs tarafından vetliler olduğu hal
intih~ebe ':l~ücldetle de tarasaya çıkarak 

Dev)eetdıl.~.. . n1eclisin önünü dol-
!'\.. • reısı ıcra 
··•eclıs· · .. I duran binlerce halk ti •nın reyi uze 11e r h- huzurunda top ve 
td~bili~~eclisi ıes nıüzika sesleri ara-

"ei~c~a tlleclisi bir jl sında Hatay bayra
İbar;ıe .dört azadan ğıoı nıeclis binası na 

\r ltır. ı çeknıiştir. 
c . . 

t'ej . ıcra nıeclisi ~leclıs bu 111era-

Ciue satın alma 
~omisyonun~an: 

1 - Cizre Ild. Tabu-
runun senelik ihtiyacı ic;in 
6500 kilo Koyun, Keçi: Sı
gır Eti kapalı zarf ıısulile 

hangisi <laha ucm, ise sa
tın alınacaktır. 

2 - İlk teminat ko-
yun etinin 1072 lira 50 
kuruş keçi etinin 975 li
ra ı:ıgır etiain 877 lira 
50 kuru~tur. 

3 - Eksiltme 17 / Ey
Hıl / 938 Cumacrtesi günü 
saat. 9 da Tb. Satın al
ma Komisyon Salonudur. 

4 - Şartnameler pa
rasız 'fb. Lc\•azımıhdan 
alınır. 

"etG1 ~evlet reisi ta- sin1in akibinde nıüs-
li~ nn seçilir. , takil Hatay bayra- nunun 2.3 üncü .Madde. ı 

\ıe a~!a,Y~n . rııza nı. ı ~ı n ın. ilk defa nıe_c lerindc yazılı vasikalerle ; 

5 - Eksiltmeye ~irc
t•eklerin 24!)0 Sayılı Ka-

YQ~f ) ışı bın beş lıs buıasına çekıl- beraber teklif mektupla-
J 1 geç l · ·· b t · l rını eksiltme saatinden a"d n1evece < ınesı nıunase e ı e 
ı ·• ar " .. k bir saat ev Yel Tb. Satın 
l{lt\' nıa ve Polis Kahrnınan Tur Vet · alıııa Komisyonuna Yer-
"'ttir •nden i b a- Ordusuna Ha ta Y meler\ ilan olııııur. 

l~n· nıeclisininselanı ve ü,8:10,13/9/ü38 
... ( Yra}{ k b 1 . • · ı [ • ··n g.. a nunu- nıuha b et crının • ) . M J. nıyet 
t~ğ,0~~ Hat~y bay- lıığ edilmesini iste- aruın m 
... rıe A.v~~,d·? üze- yen bir takriri sü- Mu·Ju"rlu··gu·nJen 
Yıld w •

1 ızdır. rckli alkışlarla ve U U 
~Ri~~dLın ~çi 7.emin ittifakla kabul et- )!ardin En.ııiyct <J,, irc-

y n ~dır. nıiştir. si kaurosu memurları için 
sekiz takım sh•il elbise 

l\Jı (Fr!bdb .S\ <§. U yaptırılacn~ından talip o 
J::ı .. lbı \b~~· a lanların kuın:ış nünıune-
aız get' . 1 lcrile birlikte 13/!l/~~8 

t\) ırmeyen para iŞ 0• glinü sant 12 de Emniyet 

eyen madene benzer. ' Müdürlüğüne ınuracaatla-
rı illn olunur. 

~ ikinci 50 x ·) 100 .. 
:3 Üçüncü 40 x 3 ı~o 

10 Dürdüncü Mükafat 30 x 10 300 
5U5 

D - Tay Şubesi : 

Serğilcre 6 aylık<lan 3, 5 yaşına kadar olan 
saf kan arap tayları girer bunların nıüsccel olmaları 
şarttır. 

Teşhir olunan saf kan arap taylarına 
16 mük ı\fat verilir. 

Adet Miildif:ıtın Nev' i ~liikfıfatın 1'fıkdarı. -
1 Birinci Mükafat 75 x 1 75 

2 İkincd 50 x 2 100 

3 Üçüncü 40 x 3- 120 

10 Dördüı1cü - 25 x 10 - 250 
5,15 

ı - Sergiye duhuliye ücreti yoktur. 

2 - Bir hayvan sende ya lııız bir sergiye i~tirak 

edebilir. 

3 - Bir senenin ~ergi~indc birinci gelen hayvan 
din·cr senelerde ancak ikinci üçüııcü dördüncü \ ' C b 

beşinci olarak sırasile mük ftfat laııdırılır ve bir ha-
yvan müddeti hayatında be~, S<'rgiye i~tirnk edebilir· 

4 - Yarı~lara btirak etıncl: iizr.rc, hazırlanmakcJa . . 
olan hay~·anlara ser~iler de nıiıkftfat "erilemez yarış-
lar<lcn iki sene kadar IJir müddet evvel uzaklaşmı~ 
olan hayvanlar sergide kaznnuıkları takdirde mükafat 
lir.veri 

5 - Mükflfat kazaııan h~yvanın snbibi ha.y,·an 
g(lnÇ ya~ında. satın alarnk kendi elimle talim Y.e ter
biye etmişse rniikfıfatın nı. fı lıay\'a.rıı kentli elincl e 
doğotııp büyütene <ligcr nı . fıda talim ,.e terbiye edip 
şcrgiye getiren yeni sa.hil.ıiııe verilir. 

6 - Scrrri kavit ' 'e k:ılml muamcl<•si 13 - 14 
~ . 

_ 15 - 16 - 17 / t.Te~ . / 038 glirılerinue Yctcr-
ner d i rektörlü ıTünde ~8 - .. n - :W / 1. 1'P~ /!J38 tarih
iıifle de hay,~ml~r m•ıayeı e ve puantnj edilir,/21-
22 Cunıa, Cuınatesi güııle · i ta~ııifii \ ' C kazananlar ilfm 
Cllilir. 23/1./ Te~ / !)38 p:.zar günde kaz:ınanbr ser
iİ ınahalinde te§bir edilir. Teşhir üç gündür. 



lDA REHA NESİ lYI.ARDIN.'DE • 

ULUS SESi 
Umamt Nepiyat ye YaO ttfi"" 

Dlrektöril 

-- - ---
T eljraf Aclrai 

Ma.rdinde "Ulus Sesi,, 

Mardin , 

Ortaokuluna gir
mek için 

-

M. Siret Bayar .,ı 
Baaıldıtı yer: (ULUS SESİ) 6' 

VUIRTDAŞ! Mar~in va~ıfl• 
Türk evinin şe- I yanbir ev, Çocuk- ~ire~förlü~ün~• 

refli ananesi kiler- 1 suz bir yuva kadar 
dir. tadsızc.l ı.r. 

Kavanoz, kava
noz reçelleri, şişe Bu güzel anane 

şişe şurupları olma- mizi yaşatalım. 

\ 11~ 
Suryani kadın 

dan bikı· ı ı· köviındt'ıı • • • 1\ 
zile rin3 senelik k,ır~r 

d 1 
. . .. re~ 

ıaye e erının a b!t 
evvel 938 Çar~aoı ~ 
nüne kadar paı:ırlı r \ Katy~ ve ka~ul şartları retle icrasına. kara rrt 

3 - Sağlık raporu. ~;!ı,!l~~~!il'il!liiii!!ill:iı!&iiı!~~llJ miş olduğundan. ili 'd Okulumuzda kayıt 

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

Q'i A M E • K fj; vak1flar idaresıne 
4 - Aşı kô.ğıdı. I R ı Ada i ı -c-aat-lar_ı i_Hın_o_ıunur· 

Girmek istiyenler lıkl: çek~:i:ü:.::~ :;: ı. 1 H T U'" R K r o c u G\J u l\! M a· rd , .. it 
velisile gelecek ve aşa- 1 ' _ U V ftl I' 

f 

giya yazılan evrakı yunda 6 adet fotograf ' HER TÜRK ÇOCUAUNUN 1 ' 'ıt 
getireceklerdir. 6 - Kayıt beyanna- il \:il 1 A ~ o 1 f ~ ~ 

1 - Diplama Yeya mesi (okuldan alınacak) fi OKUMASI LAZIM BİR 1 rfıı BV e l ı irı 
tastikname . ff Kayıt bergün9dan R Q M A N S 

2 - Hüviyet Cüz- 12 ye kadardır. - 1 On J."~·eıı 
danı. . l Fiyatı 150 kuruştur l\! ri tarı 

Kiraya cla verilir. ft Günl8 ~~~ 
•••.• •• ••.••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 1,!C.ISSH 1Sltslii191!111i'ISl=ae;sa5~'Q&CrJ r la ,, •••••••••••••••••••••• ,..................... it 1 lii.10 tı :. :: 5 Eylülde ba.Ş J oıd ... y d .. r: urt as! i!a ~~ :,:i .. ~ .. "" •• •• :1 Ortu •• •• ii KURDUÖUMUZ FABRİ· !i -A O M A R D İ N O ~u: 
ii KALAR VE Y APTIGIMIZ j! a ::: 
ii DEMİRYOLLAR 1$ u 1 u s s e S İ 
•• •• •·ıı 
:: Hep ulusun biriktirme gücUııe •• rc::5) 5! dayanır. ii ~©1~0 m@vö ~~ 
:' Bu gücü arttırmak hep senin :: 1 ı "e ii elindedir ~i Doğu illerinin en mo~ern ~ir O A S 1 M EY 1 O 1 P t~ 
•• • • 
. ~.·.·.·· .. ·.······················-·················:ı ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

____ .. __ _ 
.. ---------------. Her nevi Defter, Çek, Bo- Yeni ge!irtttgınıtı 

B 
l\I kb fantazl ve kUbJi' 

ı•f VafmlŞ no, . a uz, Kağıt başlık- harllerıe çok şatı. 
ları, Kartvizit, Davetive, reçete Idlğılnr• 

B 
• k Duvar afişleri, Sinema"' ve basılır. 
ır yo muş.... Tiyatro biletleri çok güzel Mücellithanemiz varJır· 

bir şekilde basılır ve kısa Her boyda kitab, defter 

Evvel zaman içinde bir .n1üddet içinde teslin1 ve sair bütün ~evıer ço1' 
edilir. şık ve bcgı'nile~~k şekil ... 

de teclid edilir. 

ÇOK GÜZEL HiKAYE • _. . 
KİTABiDiR 1 Vcril?cek siparişler, göderilecck paralar Mardinde ( Uluı:ı s' 

Basımen) İdare ~~dürlüğü namı~a gönderilmelidir. ·t 
Satbk için İçi çok güzel HlkAye ve Dışarıdan gonderilecek sıpariş nümunelerinin ok~nakll t>• 
Masallarla dalh bu kltibı her çocu• .,,. rsuette yazılmasını so.yın müşterilerimizden dileriz. 

ğa ta vslye ederiz. J• 
~-----------·----·--


