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st."'~ Başmuharrir 
~"? BAYAlt' et:;----== 
lt.~flll&tUrıe aid yaza.lan 

eası, llturaız • vıkıır. 
1 llıayan yazılar geri 
d 'terilmez . 
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çoe~· 11ıı. ı1tıaıeı ;ıı - --

'.~ ~ .. ,. '~başı ! 
Kurulaş yılı ı Ağustos 1927 

~ h111 
!1', ltatkı Atay 

\'(;lı' 
~ ı c·· 
·~nu11 Urnhurrfisimiz , 
Cu41h .V~lce Başbuğu 
i~ Urıyeı Halk Par-

1 uıııuhli reisi sıfat
ı 'an-~3.ıir 1.ıı. ve milstes-

~dı · .e~ıoın hükumet 
~l • ' 

~es llırı ba .• ında<lır ; 
'İ Ilı kadro safların
ır: t:~.~iy:t yerini al 
• t~r Urkıye'nin um
~ıı dah ve terakki da

ha 
0 nı ediyoruz. 
o b 

~ı, b· eş Yıllık cümhu
.ı ı~e ku l' b' . ııış vvet ı ır ıç 

~%i lli~aın, ileri bir 
1 qai ' kudretli bir or-
1 ~~i~a artan bir büt
~ba llsursuz bir dev-

14 ~~1~ 1 devretti. Mil
ır:~İ!ırı: erinıizin hepsi 
tıjh ışur T ·· k ·ı " . · ur mı· 
1 ıaı.,d .. 
· · l ~ ı~ı tek ey · sr • ~ 

~ 1krar ve siy! 
t 4~Urı} 
:cl'tib a.~ınıı , irade 
~10i eınıı milletin di
. )~ti 
ır, nu ile cetirme~e 

1 h•~ )'Uk. milli faci
lıiç b. l1ttet taraf uı-
~lorıllJ1r busuıı ted. 
~ı,r e(aiıin hatta 
. rıxılıd ' 1YttJ aki husust 
~ .. ı, erden h" b" . 
~~'il 1 ıç ırı-
~~ ıı 1 lrıasına lüzum 
~· ın, g('"t· u ·ı "rlec .,. ı. 1111 • 

lıiç b: atlamıştır; 
'etiq · ıraıı nefis hfi.-
1~1 k~ •e kendine iti. 
ı Ybetnıenıiştir. 
'lııt 
ıı tllar:nak 1 . ~:ılist Azırndır-

i4dect· 'l'Urkiye in
ırıa.cıd" ır. 'l'enıeı saıs.. 
~ l ın o 

tıı boı ane"·i va-
~l r' llıalıeme Dlü 
' ak • ~ktur· a~ iş büyüıt-

~i , bır ka<; nes 
ır <!ehd· • 
. 19 ıne ihtiyacı 

J ıı:-

beri •. Mayıs İ9t9 
u~ll}iyrurkiye'dı i8-

. ~t en en bü ük 3c • , ~en y 
!.ama e Millt birlik-

tıl 
aıdı 

, tır.. n ve /ı • 
"''ıı d s.y ım. 

Oırak ağıtınakı.ızın 
~ tna1c ' ~ lltr\lf •ııın, aza. 
~llnıın ve teksif uau. 

•il!\.· lak -e"b . b .rız. - ..... un. 
~~, 

lllanıu.r, daha 

Büyük Millet 
Meclisi 

Arab Konğresi 

OUn TopOeılfll<dlo 
Ankara 28 Radyo 

Büyük At iJlet Alec
lisi bugün Reis ve
kıli B· Refetin Baş
kanlığında toplan
ınış, Atatürkün ö
lümü do1ay ısı y le 
dost devlet parla
mentolarından ge- · 
len telgraflar o
knnmuş, söz alan 
Refik İnce ve bir 
kaç mebus n1illi ce
naze törenine hey
et o-öndern1ek sure-b 

tiyle iştrı <tk t>den 

miHetlerin gös1er .. 
dikleri sa 11 ıiıni vete ., 
karşı ~ı . elisin şük-
ran hislerine te rCÜ· 
n1an olmuşt<1rdır. 

Bundan sonra di
vanı nıuhasebatın 
raporları tastik e
dilerek celseye son 
verilnıiştir. ~lt"'clıs 
onümüzdeki cuma 
günü tekrar topla
nacaktır. 

Romanya Kralı 
zenrin, daha kalabalı~ Ankara 28 Radyo: 
Türkive': Bu söıler, bı-
zim iÇin, her mill.,te gö- Ron1anyn kr<ılı Ka
re her T&kit dotru telAk- rol, Avrupa seya
ki edebiJecek bir düstur ha tinden Bük f eşe 

Mısır Hütôme· 

ti tongrsye 

iştirak etmi· 
yecek mi1 

Hicaz Kralı lbnissuud 

Ankara 28 Radyo: 
1 ra k gazeteleri Lon
drada toplanacak 
ve Filist1n nlesele
sini görüşecek olan 
( Arab konğresine) 
frakın da nıurah

has göndereceğini 
ve Hicaz hükün1da-

n İbnissuudun he
nüz nıürahhas gön
dern1enıiş olduğu
nu y ~' znı -1 ktadı rl<-t r. 

l\1ısır hü I< fın1eti
nin bu konğreye 
iştirak etmek niy. 
yetindt" o 1 nı ad 1 ğı 
bildiri 1nıek tedi r. 

Ingiliz B~şvekilinin 
olmaktan çok müı;tP.sna dönmüştür. 

bir ehemmiyet aneder. An'-ar~ 28 Radyo: 1 kanunusani sonla-Yirmiuci aann btıtilo ke- I K cı ~ 

aal şartlan tamam olun- Barse ona Deyli Meyli gazete- rına doğru Roma. 

Roma seyahati 

caya kadar, Kemalizm bombalandı sinin yazdığına gö- ya gidecc:ktir. 
milli kurtuluş davasmı11 re İngiliz Başveki-tft kenciiCji olmaktan ve A ka C)O R 1 ,.o· ' " 
c. n rR ""'" 

1 

- • ı·ı Ak<ienı'zdeki in onun disiplin Ye prensip · b l ' 
Jeriai istemekten geri kaJ. Beş o. n bet rt u 111: n giJiz. - İtalyan men-

t · b gun mıyacaktır. On beş seue- ayyaresı, u . faatları ve orta Av-
lik tecrübelerimiz Ye mu- Ba rse)onn " ''' on bır ·yeti hak-
vaffakivetlerimiz, biz~ doğ'- b b · rupd vazı 
ru yolları Te asullcri . öğ- om a at 11 

! ıştır· kında bir görüşme-
retmiştir. Cüın"urreisimiz Atılan bu boın~~- 1 de bulunmak üzre 

Devli Haraltta av-.., ., 

11 1 haberi vernıekte 
yalnız bu z :ya retin 
noel tatilinde ya
pılacağını kaydet
mektedir. ilk nutkunda bizi en iyi lardan bazt İngılız 

istikamet müvazenesi ÜS· gen1i)erİn .. e İsabetler li::9'ra n (Sa <dl c§l n.6 Do 
tünde uyanık tutuyor: l f g-- Ci2J ~ 
"Süktln, iıtikrar ve em- 0 llluş, l •U u~ca za-
ni)·et içinde çalışmaktan yiat ya p_ma n_ıı~tır. g r <Ov 
başka arıusu olmıyan ra da yirwı bt·şmcı yıl-
ınilletimizi anarşiden Te dönümlerine hazırlanarak, 
cebirden uzak bütün va- garp lllemi insaniyetinin 
tanda~ıar için müsavi bir yükBek Türkiyesioi vücu
emni;et bavası için?e da getirmekten başka bir 
bulundurmağı Cümhurı · şey düşünmiyelim. Olmüş 
yetin en kıymetli nimeti olan Atamıza ve do~a-
biliyoruı.. cak olan çocuklarıwiıa 

Cümburiyt riıı bu ıün ı ~orcumuz bundan iharet
yirminci, Ye be' ıeae son- tit . 

Ankara 28 R"dyo: 

Fransız sosyal pcır
tisine mensub bir 
01ir~lay Söylediği 
nutukta. partinin 
greve karşı hall i 

hareket ini jzah et-
n1iş, parti ınensup

larına greve karşı 

111ücadeleyi tavsiye 
e . miştir. 



• 

21 sonteşrin günü 
Şehrimizde yapılan törende 

Ortaokul Direl<törü Ziya Kıhçözlünün 
verdiği söylev 

1r Yabancı 
L ~©ı~oııııO<§lırd~ 

-Dlinden artan-
• 

Ey Büyük Türkiin genç 
evlat:arı. 

Bir kaç giin evvel ren
gini gayip etmi~ l>ir de-
niz kederle dolğun \'C sol
ğun bir sarayın duv:ula-

rına hafif hafif dokuna
rak onu sordu. Biraz ı::on
ra solğun mcı.i suları, ya
rıva inmi" bir bavra0·ın .._ ~ -. :-, 

üzerine üü~cn gölgeyi tit
retti. M:ı.rtiler uçmaz oldu. 

Deniz elem \'e iıiil'ap

la doldu. 

Yurda akis eden bu 
yarıya enmi~ al bayağın 
:ıl gölgeleri her köşede 
Atatürk çocuklarınm b~ığ"
rını tutuşturdu. ana yurt 
~imdiye kadar görmediği 
bir elemin kesif buluthırı 
ile örtüldü. ~imdiye ka
dar duymadığ" içli hıçık. 

rıklarla. f;arı-ıldı. 

< teııçlcr, 

Damarlarınızda k "trı 
kalbinizde inan olan Ata
mız aramızda iken şöyle 
demişti: <Beuim naçiz \' U

cuclum elbettt> bir giin 
toprak olacaktır. Fakat 
Türkiye Cünıhuriyeti ilel
ebe<l ya~ayacaktır. • Onun 
eserini yarınlara siz götii
receksiniz, şiz yaş:ı t'lcak
ınnız. 

O, mim gençligirı, fi
kir ve kültür gençlittinin 
kendisiydi. D:ıima yeni 
ve ırenç ideallar arkasın
da kosmu~ ulusuna her . . 
gün bir yenilik armagan 
etmek, ulusuııu clünya 
milletlerinin ön safında 

görmek en büyük emeli 
e<li. U bu emeline ka,·u\'· 
tu. Türk gençliğini en i
leri milletlerin gençleriyle 
boy ölçüşür gördükten son
ra eserini hakiki ve ebe
di Mustafa Kemallara, siz· 
lere birakarak gitti. 

O 'red,·Ii<ri lıer ~e,·in 
' h ) :, .. J 

Hstiiııda tutar<lı. o gen~·lc-
r e ~öyle demi~ti: c Genç-1 

Bulğar Basını 

ler, hayatımızı tak\'iyc ve 
idame eden sizsiniz, siz 
almakta. ol<lugunuz terui

ye irfaula insanlık mezi
yetinin, vatan muhıbbeti
nin, fikir hürriyetinin en 
kiymetli tinısalı olacaksı

nız.» 

JiycrPk, n~alrnllede kaz ve 
horoz döğüştürerek vaktı

nı öldüren Türk gençliği
nin fikren ve bedenen 
inki::afı için çalışan Ata 
mız<lı. O, hakiki bir sport
men kadar sporu sever; 
en ci<l<li bir ftlı111den da
ha çok bilğ;i ve irfan 
f'ahalarıncla araştırmalar 
y;ıparôı. En büyük dil 
filimi huzuruncla bir mü
naka~aya giruıekten çeki
nir, en derin bir tarihçi 
onwu yanında söz söyle 
mckten utaııır<lı. 

Kemal Atatür~ 

Dün, konuşmak, «fik
rini anlatmak- gibi en in
sani haklardaH uzaklaştı

rilan Tiirk gençliğ"irıe ha
kiki fikir ve muııaka~a 

kabiliyetini o verdi. 

Diln kall\'elerdc pinik· =Sonu Var-

~©l1<dly©--
1---H©ılb)~ IFO ~ ır ü Uitil ü ~ 

lngiliz Başvetilinin 
Romayı ziyareti 

Ankara 29 Radyo: 
Londrada n bild ir i
liyor: 
~1unih konfera ns ı 

esnasında 1\l ussol i
ni İngiliz Bcışveki 
linin Ron1aya ya
paC<lğı ziyartt t e n 
ba hsetnı isti. Bu zi-. 

va retin nobd tatili .,. 
esnası nda ya pılnıa-
sı n ı. ;ı ınuva fik olup 
ol ~~a yacağı ~f u5so 
liniye sorul nıuş ve 
Mussolini bu zenıa
nın prensip itiba ri-

! le nıu va fı k g örül
ı n1üştür. 

YuğoSlavya Kral 
Naibi 

Atatürk'ün mühlik h~s- 1 

ta.lıktaıı kurtuldu~·u hak- 1 

kındaki lıc~aret haberi do-. 
layısiyle SP\'inin Türk mil

leti. çok g-e~·uw<l<'R büyük 

şefini ebediyen alıp götü

ren kar:ı bir ha1Jerle en 
nıüthis deruevi kallıin<l<·n , . 
vemiR bulunuvor .. . , . 

Türk j urdu ve Türk 
milleti Atarnıı kaylıetti. 

Fakat unun yeni Türld
ye<lP. mündemiç ruhiyle 
muazzam eseri ebediyen 
ya~iyacaktır. Atatürk adı 

cihan tarihinde büyük is
lfthat~·ı Koca Petro gibi 
iııkılüpçılarla birl ikte yü
riiyrcektir. Çünkii: bugilu 
hiı; bir memleket bu ka

dar kısa bir zamanda bu 

derece muazzam bir inkı

ltlba mazhar olmu:;; değil
dir. Dünya unıunıi efkarı 
Türk milletinin lıiiyi.ik A. 

tası hakkında iki büyük 

takdir kanaati taRımakta-• 
dır Ye bütün clünya, Ata-
türk'ün dfrbi bir asker; 
emsah~ız bir reforınatör, 
vurclunıı kurtaran bir ha
lfiskar ve :ı:ıırların ancak 
bir (}pfa yeti~tircbildiÇd 
lıüvlik bir ad~ım oldurru-• n 
nu kahul etmi~tir. 

Yeni ve ıuotlern Türk 
tarihi, ~clfrniktc clo:rmuş 

' ,..., 
Lulunan bu fevJ,albc~er 
adamın yarattığı tarihtir. 

Onun mu:ızzam \'C 

parlak eseri tctk ik ?,dilin
ce tr.k birı insan tarafın
dan ve bu k:ıdar kısa bir 
zamanda ba~arıl an bu in
kılfıplar k;ırşısında hayret 
etmemek imk5.nsızdır. Bu, 

Anka ra 2ü Radyo ı kada r devanı eden insan havsalasının kavra-
Yugosla vya K r a l bu mu la ktta dün- yamıyacağ"ı kaıiar mu:ız
Na ibi Pol dü n İngi- vanın unıunıı vazi- zam ve parlak bir eser-

., dir. Fakat bütün bunları 
liz Hariciye Nazırı yeti etraf ında gö- bir devlet, bir sistem ve 
Lort Halfa ks ile gö- rüşüldüğü, ba z ı yepyeni bir idare ya.rat
rüşınüşt ü r. Havas rnesele!erin t a tk1k nw.k. kudreti,,·le mücehhez 

· b 1 1 ı· l '"' · b' ld' · ı k bir ıneanm yaptığ'ı düşü-flJ ınsı u nı u aı<a · ec ıc ıgı ı 1rı me - .. 1.. h' · a· · . 

1 

nu unce ısse ılen hnyret 
tın saat 12 den 13 e ted ır. t' der~~l zail olmaktadır. 

· ı 
Yeni Türkİ\'l'1111 ,".. t,r 

rihivle Atatürk uu • • er 
büyük ölünün 111 

d·dC 
te:;;kil eden altı a 1

• 

de edilebilir: 

·ııİ' Osmanlı dev letı 
"ııll .. . tt .., u ıt\l raza yuz m ug r: 
Jıl' maruf olmıy:uı b • 

Kemal; 

1 tr.~ Çanakkalf~ ve : : 
hah1skfrrı Mustafa 1' 

ıııl 
Pari~ barış ı.01 

leriyle parçalanın:ı~ 
T .. k . . ktırt'r nen ur ·ıvey ı 

. . • e fl 
ıç·m mücacleley ( 
ihtilalci Ye muc:ıhit 
Mustafa Kemal; 

Muzaffer \'P b!lı;; 
Kemal Atatürk; 

Büyük inkıWP çı 
~ 

türk ve yurdunuıı \ 
karı ve milletinifl 
Atatürk .. 

Biz Bu?gar]af l 
Atatürk'ün sabsıotlll 

.. ıı' 
büyük bir dost ~ · 

8~ 
miş bulunuvornZ· • .t 
barla komşu ,·e d0• 

'1 
milletinin bu ~.C-~111 

tün samiıniyetiıııiılı.: 
rak etmekteyiz. 

Kemal Atatiil'~ 
k 1 

.. (t 
an ar sulhünıın 

sünde de 1..ıa~1ıc:ı ;ı 
• (! 

muştu. At.ıtiirJ\. ııb 
k t . ·ıı . . rıı e ıne mı ctının . . ll'' yaşıyan yepycnı rıı 

tik ideal bıraktı· ' 
ıııl alde kurduğu 1 

tC~ 
eserin sağlanı 

atılm ı~tır. . . 
111 

Mukaddc•rat ı , • 
'<l ı · b "l tıl" ı ea ınc ag- ı ~ 

B . 'fiİ' ulgar milletı. 
l • r ' \ t ôltıJ 
~tıne l\.emal • ,g 

vasının ebedi,·eil f 
~ ıı 1 

olması basarıl :if1 1 .. 
ni eylemektedir· 



S EHİ R ve 
~ 

İLÇE 
il AIJE/lLE:li 

.Tren Postası 
l ; 

; L Derh . . 
e b:ıl: •ıatt esıve ıle l{esülavın arasında tren 

l lb .; J 

• ll;ıL ozuldu<>undan Pazar günü saba-' •ıı b < 

• 
1 

l ~~~. &
1
eln1esi lazınıgelen tı en postası hu 

ıl'tPç t e \ d · · 'b. k' • n a,
1 

a ar gelmedıgı gı ı yarın ı pos-
,~~ıı ~ ı1 'l1da gdib geln1iyecegi belli değildir. 
ınııı 1 Osta 'd . b k ~ U· ı aresi, sevki yata Dıyar a ır yo-

;ttiil'~ 
.. ı 
un 

1ı C~l fııtl 
1- p. r ,, ~ 

. rıı 
ıın 

. tıi' 
cnı 

l,,ı ktı· ) 
11ııl 

1 tcıı 
nı 

li "~1erinden baslanııstır· Bunun için ko-
ı·a . • • ~il, \etleri kara tarif esine göre kabul 

l1ektedir. 

ŞARTLARİ 
~Abone Şartları I'-----· 
'1tıdd 

-......;:. et_ Türkiye için Haric lç!!,_ 
t --· 
~ Aylığ-ı 

l\Jt ı Aylığı 
3Uu Kuruş 500 Kuruş 

800 4:)() " ,. 

800 1500 " 

. İLAN ŞAH.TLARI 
ıııaııın \ ~ 
lftn 1eher satırmdan (10) Kuruş alınır. 

~n~~;rindeıı ınesu-liyet kabul edilmez. 
~<;:en nushalar (1 O) kuruştur. _ 

Mardin icra me
murluğundan 

~1ardinin Medrese 
nıa hallesinde vaki 
ve Ahınet kızı Hay
r1 ye ve ~1en1et Ba
buçi kızı Hadice ve 
saire a~~alarında sa-. 
yia n n-:üşterek yc-
n1i ni Şatana o ?'rul-

. b 

]arından lbrahinı ye-
sarı Numan Nazo 
haneleri arka ve 
çephesi tarik ,ve 
n1ukaddeına ~'leınct 
Derviş Hafız ha len 
mü ta kait Hiln1i ve
resesi h a n e leriyle 
nrnb<lut vOO lira ki·
n1etli evin sat1ln1a
sivle SU\' UUOUO kal-

~ . .; 

dırıltnas1na ınahke-
n1ece karar veril
nıiş oln1akla arttır
ma ya çıkarıldı. Bi-
rinci satış 31/ 12/938 
crunu snat 11 de 
ô 

~lardin icra daire-
sinde y <1 pılncaktır. 
Arttırnıa şartna

n1esi herkesin göre
bi1111esi için 10 gün 
n1üddetlc ~1çıktır. 
Sa tış nıuhanırnen 

kivnıetin 010 75 ini 
., I 

buln1adığı taktirde 
' 15 gün daha ten1did 

ve 1G / 1 . Q30 günü 
\ aynı saatta en ço~ 
a.-ttırana ihale edı
lecektir. ~1uzayede
ye iştirak etnıek is
tevenlerin 0;0 7,5 di
p~ cı kçesi y le icra 
dairesine n1üracaat 
evlen1eleri ilfın olu-., 

nur. 

• ·
1 Y urtdaş ! 

1 

1 

li 

Kaçakçıhk 

Hiyanettir 

Sayı 10~4 

Mardin Vilayet 
Defterdarlığından 

1 - Geçen sene 9750 
liralık tahsisat'la in~a~ına 
başlanan Gercü~ kaza~ı hü
kumet konağının 938 ma
li yılı zarfında in~a edile
cek ikinci kısım kt'~if he· 
deli olan 19.694 lira GO 
kuru~ üzerinden 2490 Ra
yılı kanunun 31 inci mad
desi mücibince kapalı zarf 
mmlile ihale günü olarak 
takarrur edon 21/11/!>38 
gününün tatil olması tlo
layisile 22/11/938 giiniin-

veya resmi ceri<l.c ile ilan 

olunan talimatnamede ya

zılı ehliyet Yasikalarını 

ibraz etıneleri mccburidır. 
Ehlivet ,·asikası alacakla
rın eksiltmenin yapıla.cağı 
günden en az sekiz gün 
evvel Lir i~tid'a. ile Vilft
yet Makan!rna müracaat
le ehliyet \'asikalan alma
ları mecburi olup alma
yanlar ckgiltnıcyc btir:lk . . . 
et tirilmi ~·ecck tir. 

ue taliui c;ıkmatlığrndan 5 - Mukavel<· ten zi-
ihale yapılınaını~tır. yeni- rninucn :rnnra 1050 sayılı 
den kapalı zarf u:;;ulilc nıuhascbei u:ııunı i~·c ka-
eksiltmcyc konulmu~tur. 1 nununuıı s:ı Ü<'Ündi ma<l-

İh:ıle 25j l2/93 ta- de~inin lI fık~t~ııı:.ı tevfi-
rihine rnüsadif Salı µ;ünü kan bedeli ihale nıiktarı-
saat 11 de ~·apılacaktır. ııııı sülüsü teminat muka-

2 - Jfuv<ikk:.ı.t t('miııat bilimle mütealıbiue avans 
miktarı (1477) lira (10) olarak verilel.ıilcccktir. 

kuruştur. 

3 - Bu i~e ait f cnni 
~artname, kcsifnaınc nıo-, . 
del ve proje gibi evrakı 

müsbite bedelsiz olarak 
Mardin Defterdarlığı ile 
Nafıa dairesinden arana
cak tır. 

4 - İstekl il erin ~lim:"lr 
veya Mühendis olmaları 

G - İhale defterdarlık 
dairesinde yapılacak ve 
isteklilerin· teklif nıektub
larını ihale gününde şaat 
10 a katlar defterdarlık 

makamında toplanan ko
misyon riyasetine behe
mehal vermcge mecbur 
oldukları ilim olunur. 

1-4 

M <§l tr<dl ün 
1' ©ı P> lY M ltJı ©l lYı ır O lUı c:a 

ğ lUı lf\l ©I ~ lf\l 
Men1et S a it oi!:ul · 1 kcsfine !!İdilfce<>·in-

..., • C> ~ 

lan Abdulınecit ve den gazetenin çik-
Salih vereseleri ta- tığı günün ferda
raf ından intika1en sından itibaren o
ifrnzı istenilen Şe- nuncu günü saHt 11 
hidiye nıaha llesin- de n1ahallinde hu
deki bir bap ha ne- luııt1 ca k nı e 111 ura 
nin jfrcızen hudut diyecekleri ola nla
ve nıiktarının tayİ ·- nn ellerindeki ev. 
ni alakadarları yö- rakı n1üsbiteleriyle 
nünden istenilnıesi n1üracaat etn1eleri 
üzerine 111 a hallen ilfın olunur. 

Yurttaş: 
Yerli mahnı yavrun gibi 

sev. 
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1 V U~ır OA~! YURTTA~! 

y··rk Hava 

•• yu 

__ .................................... : 
Birvarmiş 

Bjryokmuş .. 
Evvel zaman içinde 

ÇOK GÜZEL HİKAYE 
l<İTABIDIR 

Satlık için İçi çok güzel HlkAye ve 
Masallarla dalu bu kitibı her çoeu 
f!a tavsiye ederiz. 

Yur~~aş! Kaça~cı vatan ~ayınıOır. 

uı 

Ç cıJ~ Türk evinin şe- ı yanbir ev, ~ıd 
• ı. . . . . ... ~ ref lı ana nesı kı ı .. ·r- suz b1 r yu' 

dir. lcd..İ:-oılZLlıt · rıC 
l n ı'· Bu güze ' Kavanoz, kava

noz reçelleri, şişe . t it" ı. ıı nzı y~ş·ı :ı 

şişe şurupları ol ıı ıa- ~ 

------------ •' ,, ,. 
·····································?··==·· ~ ••••••••••••••••••••••••••••• ,........ 1 •• •• 
!i Yurtdaş! 
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KURDUGUMUZ FABRI' ~ 
KALAR VE Y APTIGIMlt ~ 

DEMİRYOLLAR 
:: Hep ulusun biriktirme ııttetltJe 
•• •• •• •• 
·~ •• •• •• 

dayanır • 

Bu gücü arttırmak .hep seniıı 
•• ı· d d. :: eı1n e a ,~1 .. ,.,, 
···································· ··••!,, ••···•·•···•·•·•·•·•·•·•·····•···•·•····· ,, 

.~~-~~~ 
C)MARDİNC) 1 
ssesi i 

~©\~O M<@:V"' 

Doğu illerinin en m~darn bir 8 A S 1 ; ı E V 1 u ' ıı ~ 
__ .. - ~I 

--------------------. Her nevi Def ter Cek, Bo-' ~ 

no, Makbuz. Kağıt başlık-
ları, Kartvizit, Davetiye, 
Duvar afişleri, Sinema ve 
Tiyatro biletleri çok güze) 
bir şekilde Jas•hr ,.e kısa 
bir n1üddet içinde teslim 
edilir. 

Ye . i getirtuflimiz 
fao~azi vP k üb c1' 
hnrllerle çok ş• a. 
:-eçete id'lgıları 

basılır. 

Mücellitbancmiz vardır. 
Her bovda kitab, defu•r 
\'C sair lıii tün şeyler ~·ok 
.. ık ve lı cg•• nil P,cek şek il· 
de teclid ecJilir. _ 


